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Sebahittin Korkmaz
► TSE Başkanı

Değerli Okuyucular,

İnovasyon, bu alanda uluslararası kabul gören bir kaynak olan Oslo Kılavuzu’nda 
“İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazar-
lama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” olarak ta-
nımlanmaktadır.

Küresel rekabetin çetin koşullarında, gün geçtikçe değişen ve gelişen müşteri gerek-
sinimlerine uygun ürün ve hizmet sunma sürekliliğini sağlamak isteyen işletmelerin 
stratejilerinin belirlenmesinde inovasyon ön koşul haline gelmiştir. Günümüzde bir 
ülkede inovasyon; o ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması, refah ve gelişmesi-
nin sağlanması için anahtar rol oynamaktadır. Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yaşadığı-
mız bu günlerde, bu Devrim’in itici bir gücü olan inovasyon, ülkeler için ekonomik 
büyümeyi, istihdam ve yaşam kalitesini artırmanın ve sürdürülebilir kılmanın baş et-
menlerinden biridir.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve iş dünyasının inovasyon konusundaki yaklaşımını 
küresel bazda ve Türkiye özelinde ele alan 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’nde 
küresel yöneticilerin yüzde 40’ı, Türk yöneticilerin ise yüzde 39’u son 5 yılda gerçek-
leştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini ve markalarının piyasa-
daki konumunu güçlendirdiğini belirtmektedir. Dünya Fikri Mülkiyet Kurumu’nun 
(WIPO) hazırlamış olduğu 2017 Küresel İnovasyon Endeksi’ne göre Türkiye’nin birçok 
ülkeye nazaran iyi durumda bulunduğu görülmektedir. Türkiye en fazla ürün (patent, 
makale vb.) elde eden ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer almakta; marka başvu-
rularının çokluğu konusunda da Türkiye yedinci sıradadır.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak biz, her alanda olduğu gibi gerek inovasyon 
politikalarının belirlenmesinde gerekse de işletmelerin inovasyon yaklaşımlarının ve 
çalışmalarının desteklenmesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmeye, ülkemi-
zin büyümesine katkı sunmaya ve standardizasyon süreçlerini bu yaklaşımla yönet-
meye devam ediyoruz.

Saygılarımla
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■ haberler

Türkiye – Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyo-
nu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin Başkanlığındaki heyetin katılımı ile Liz-
bon’da gerçekleştirildi.

Toplantıda turizm, tarım, denizcilik, enerji, eğitim, KOBİ 
yatırımları, sağlık, çevre, ormancılık, bilim ve endüstri 
alanlarında ticari ilişkilerin iki taraflı yatırımlarla gelişti-
rilerek iki dost ülke arasındaki ticaret hacminin artırıl-
masının önemi vurgulandı.

Söz konusu alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi ama-
cıyla Türkiye Cumhuriyeti adına Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekci ve Portekiz adına Dışişleri Bakanı Augusto 
Santos Silva tarafından mutabakat anlaşmaları imza-
landı.

JETCO 3. Dönem Toplantısı çerçevesinde Türk Stan-
dardları Enstitüsü (TSE) ile Portekiz Kalite Enstitüsü 
(IPQ) arasında Mutabakat Zaptı da imzalandı.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve IPQ Başkanı Antó-
nio Mira dos Santos tarafından imzalanan Mutabakat 
Zaptı standardizasyon ve metroloji alanındaki işbirliği-
nin artırılarak bu alanlarda iki ülke arasındaki faaliyetle-
rin ivme kazanmasını hedeflemektedir. ■

TSE ile Portekiz Kalite Enstitüsü (IPQ) 
arasında Mutabakat Zaptı imzalandı
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Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik 
Komisyonu (KEK) 3. Dönem Top-
lantısı 19-21 Mart 2018 tarihlerinde 
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da ger-
çekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Sır-
bistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, 
Turizm ve Telekomunikasyon Baka-
nı Rasim Ljajic eş başkanlıklarında 
yapılan toplantı kapsamında; Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) ile Sır-
bistan Standardizasyon Enstitüsü 

(ISS) arasında 20 Mart 2018 tarihin-
de Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı, TSE Başkanı Seba-
hittin Korkmaz ve ISS Genel Müdürü 
Tatjana Bojanic tarafından imza altı-
na alındı.

Söz konusu Mutabakat Zaptı,  TSE 
ile ISS arasında standardizasyon, 
belgelendirme hizmetleri, eğitim, 
kapasite geliştirme ve bilgi teknolo-
jisi alanlarında işbirliğini içeriyor. ■

TSE ile Sırbistan Standardizasyon Ens-
titüsü (ISS) arasında Mutabakat Zaptı 
imzalandı

Mutabakat 
Zaptı TSE ile 
ISS arasında 

standardizasyon, 
belgelendirme 

hizmetleri, eğitim, 
kapasite geliştirme 

ve bilgi teknolojisi 
alanlarında 

işbirliğini içeriyor.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü arasında; “İş Ekipmanlarının Periyodik Kont-
rollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Eğitimlerine İlişkin 
İşbirliği Protokolü” imzalandı. İmza töreni, TSE Merkez 
Binası’nda, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürü Uzman Dr. Orhan Koç’un 
katılımı ile yapıldı.

TSE Başkanı Korkmaz burada yaptığı konuşmada pro-
tokolün iş sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıdı-

ğını söyledi. Korkmaz şöyle konuştu: “İş ekipmanlarının 
anlamına uygun, beklentileri karşılayacak şekilde peri-
yodik olarak kontrollere tabi tutulmadığı, iş ekipman-
ları sebepli kazaların bu sebeple hala yüksek oranlarda 
olduğu malumunuz. Bu protokol, işyerlerindeki iş ekip-
manları bazlı kazaları önlemeye yönelik çok önemli bir 
adım oluşturacak diye düşünüyorum.”

TSE Başkanı Korkmaz, protokol ile iş ekipmanlarının 
periyodik kontrollerinin uzman kişiler tarafından ya-
pılmasının sağlanacağını söyledi: “Bu işbirliği ile temel 

■ haberler

TSE ile ÇSGB arasında İşbirliği 
Protokolü imzalandı
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amacımız imalatçıların başlangıçta düşünmüş olduğu, 
tasarlamış olduğu güvenlik ve sağlık kurallarının, ma-
kinaların kullanıldığı sürece aynı kurallarla kullanılma-
sını sağlamaya yönelik bir sistem oluşturmak. Bu sistem 
çerçevesinde yürütüldüğünde, kullanıcılar da iş ekip-
manlarının güvenlik aksesuarlarının neler olduğunu ve 
ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Servis hizme-
ti sunanlar da bu anlamda kendi ürünlerinin güvenlik 
donanımlarının sürdürülebilirliğini sağlamış olacaklar. 
Böylece iş ekipmanları bazlı kazaların önüne geçmek 
için önemli bir altyapı kurmuş olacağız.”

İmzalanan protokolün iş sağlığı ve güvenliği alanında 
farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağını belirten 
Korkmaz şöyle konuştu: “İş Sağlığı Genel Müdürlüğü-
müz mevzuatların hazırlanması ve iş sağlığı güvenliği 
ile ilgili Türkiye’de olması gereken sağlık güvenlik şart-
larını tanımlama konusunda yetkili bir Genel Müdürlü-
ğümüz. TSE de bu teknik mevzuatların alt detaylarını 
tarif eden standartları hazırlayan, bunlarla ilgili çalış-
malar yapan bir kurumdur. Artık standartlar insanların 
hem sağlık ve güvenliğini garanti altına alma hem de 
yaşamış olduğu ekosistem içerisinde güvenli bir çevre 
oluşturma anlamında önemli bir araçtır. Standartlar bu 
anlamda güvenliği sağlamadığı zaman standart hazır-
lamak mümkün değil. Yani aslında iş sağlığı güvenliği 

ile standartlar bir arada diyebiliriz. Standart sayılarına 
bakınca da bunu görebiliyoruz; TSE’nin şu anda bine 
yakın gerek milli gerekse uluslararası standardı var. Bu 
standartları özellikle tasarımcıların ve imalatçıların kul-
landıklarını görüyoruz.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç: 
“İki pilot ilde TSE ile çalışacağız”
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç da iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda tüm paydaşlarıyla işbir-
likleri yaptıklarını ve TSE ile imzalanan protokolün de 
bu alanda önemli bir aşama olacağını söyledi.

İş kazalarında ekipmanlardan kaynaklı kazaların büyük 
bir orana sahip olduğuna işaret eden Koç, “İş ekipman-
larının periyodik bakım ve onarımlarının yetkin kişiler 
tarafından yapılıyor olması ve bunun denetleniyor ol-
ması önemli. Bu protokolle Kırıkkale ve Eskişehir olmak 
üzere iki ilde pilot uygulama başlattığımız iş ekipman-
ları periyodik bakım-onarımıyla ilgili çalışmalarımızı TSE 
ile birlikte yapacağız” dedi.

Koç, burada kazanacakları tecrübeyi Türkiye’de yaygın-
laştırmak istediklerinin altını çizerek, bu işbirliğinin ül-
kedeki iş sağlığı ve güvenliğindeki gelişmeleri olumlu 
etkileyeceğini, iş kazalarını ciddi oranda azaltacağını 
ifade etti. ■

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz: 
“Standartlar insanların hem sağlık ve 

güvenliğini garanti altına alma hem de 
yaşamış olduğu ekosistem içerisinde 

güvenli bir çevre oluşturma anlamında 
önemli bir araçtır.”
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■ haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Bakanlığın piyasa göze-
timi ve denetimi faaliyetleri kapsa-
mında Türkiye’deki asansörleri de 
denetlediğini hatırlatarak, geçen 
yıl  itibarıyla 369 bin asansörün pe-
riyodik bakımdan geçtiğini söyledi.

Toplumun tüm kesimini ilgilendi-
ren ve apartmanlarda, iş yerlerin-
de, alışveriş merkezlerinde her gün 
sıklıkla kullanılan asansörlerin mal 
ve can güvenliği yönünden büyük 
önem arz ettiğini vurgulayan Özlü, 
etkin denetim amacıyla Bakanlık 
olarak asansör takip sisteminin 
coğrafi bilgi sistemi ile entegrasyo-
nu için proje başlattıklarını bildirdi.

Söz konusu sistem ile ülkedeki tüm 
asansörlere ilişkin bilgileri harita 
üzerinden anlık izleyeceklerini ve 
asansörleri etkin bir şekilde denet-

Güvensiz asansöre online takip

leyeceklerini belirten Özlü, şunları 
kaydetti:

“Böylelikle ülkemizdeki tüm asan-
sörleri kayıt altına alacağız ve Tür-
kiye’de güvensiz asansör kullanı-
mının önüne geçeceğiz. Güvensiz 
asansörlerin süresinde güvenli hale 
getirilip getirilmediğini kontrol 
edebileceğiz. Bu şekilde periyodik 
kontrolü yapılmamış ve kayıt altı-
na alınmamış asansörleri de tespit 
edeceğiz. A tipi muayene kuruluş-
larının Bakanlığımızca etkin denet-
lenmesi sağlanacak. Söz konusu 
kuruluşlarca periyodik kontrol fa-
aliyeti de daha etkin hale getirile-
cek.”

Güvensiz ithal ürünler en-
gellenecek
Özlü, bu çalışmayla yeni veya yıkı-
lan binalara ait asansör bilgilerinin 
takibinin de yapılabileceğine işaret 
ederek, yeni sistem ile güvensiz 
asansörlerin hangi bölgede yoğun 
olduğunun tespit edilebileceğini 
anlattı. Özlü, asansör kimlik nu-
marasıyla asansöre ilişkin bilgilere 
e-Devlet üzerinden ulaşılabileceği-
ni bildirdi.

Denetimlerin bir sonucu olarak 
güvenli ürünlerin piyasada bulun-
masına imkân sağlanacağını belir-
ten Özlü, böylelikle güvensiz Uzak 

Doğu menşeli bazı ürünlerin de 
önüne geçileceğini kaydetti.

Etkin denetim mekanizmasının 
sonucu olarak yerli üretim yapan 
imalatçıların ürünlerinin iç piyasa-
da artacağına dikkati çeken Özlü, 
bunun da rekabet gücünün artırıl-
masına ve istihdama olumlu etkide 
bulunacağını ifade etti.

Bakan Özlü, asansörlerin izlenme-
si, sorgulanması ve denetlenmesi 
amacıyla alınan verilerin toplanma-
sı, depolanması ve coğrafi bilgi sis-
temiyle entegrasyonu ile kararların 
doğru ve hızlı verileceğini ve gerek-
li analizlerin yapılacağını sözlerine 
ekledi. ■
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi’ne Kalite Belgesi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi, Türk 
Standardları Enstitüsü (TSE) tara-
fından yapılan denetimlerin ardın-
dan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistem Belgesi almaya hak kazandı.

Mühendislik Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen belge 
törenine TSE Başkanı Sebahittin 
Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniver-
sitesi Rektörü (OMÜ)  Prof. Dr. Sait 
Bilgiç, OMÜ Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ile üni-
versite ve TSE yöneticileri katıldı.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz tö-
rende yaptığı konuşmada, Enstitü 
ile üniversitelerin birlikte çalışma-
sının önemine değindi. Korkmaz 
şöyle konuştu: “Standartlar belli 
süreçlerden geçerek hazırlanarak 
bütün tarafların kabul ettiği asgari 
değerlerdir. Asgari değerler olması 
hasebiyle her zaman kendi içyapı-

sında gelişmeye açık metinlerdir. 
Özellikle üniversitelerimizin bu 
değerleri geliştirme konusunda, 
uygulama aşamasında standartla-
rı irdelemeleri ve katkı vermeleri 
önemsediğimiz bir konudur.”

TSE Başkanı, Kalite Yönetim Sistem 
Belgesinin üniversiteler için taşı-
dığı öneme de değindi: “Dünyada 
en önemli güç bilgidir. Bilginin en 
önemli merkezi üniversitelerimiz-
dir. Artık tek taraflı öğretim dönemi 
bitmiştir. Artık öğretişim dönemi 
başlamıştır. Çocuklarımız okullara o 
kadar yüklü bilgilerle gelmektedir-
ler ki öğretmenler kendilerini ye-
nilemezlerse onlara katkıları sınırlı 
kalmaktadır. Artık akademisyenle-
rimiz, öğretim görevlilerimiz öğ-
rencilere eğitim verirken onlardan 
neler alabileceği sorusunu da ken-
dilerine sormak durumundadırlar. 
Artık yönetişim kavramının yanına 
öğretişim gibi kavramları da okut-

mak durumundayız. Kalite yönetim 
sistemi bu tür kavramları okutma-
da en önemli araçlardan birisidir.”

Kalite yönetimi sistemi belgesinin 
alınması konusunda her türlü des-
teği sağladıklarını belirten OMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, “Biz 
OMÜ olarak en iyi üniversitelerden 
biri olmayı hedefledik. Hatta bazı 
bölümlerde Türkiye’de birinci ol-
mayı hedefledik. Bu hedefi ortaya 
koyunca gereklerini yerine getir-
mek durumundayız. Bunun sonuç-
larını görmeye başlayınca daha iyi 
duruma geleceğiz. Kalite yönetim 
sistemini sürekli haline getirmemiz 
lazım. Biz bu kalite yolculuğuna 
inanarak girdik. İnanarak sürdüre-
ceğiz. Tüm personelimiz fedakârca 
çalışıyor. Bu belgeyle daha da ümit-
leniyoruz. Buna katkı sağlayan ar-
kadaşlarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. ■



standard ▪ nisan 201810

■ haberler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, Hatay’da Sanayide 
Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı 
kapsamında düzenlenen Türkiye 
Çelik Sanayi Zirvesi’ne katıldı.

Çelik sanayisinin ülkenin sektörel 
politika hedeflerinin gerçekleşti-
rilmesi açısından hayati önem ta-
şıdığına dikkati çeken Bakan Özlü, 
birçok alanda olduğu gibi çelik 
sektöründe de artık katma değe-
ri yüksek, teknolojik gelişmeleri 

kullanan, çevreye saygılı, dünyada 
gerçek manada söz sahibi bir ülke 
olmaları gerektiğini vurguladı.

Özlü, ülkenin 2017 yılı verilerine 
göre, çelik üretiminde Avrupa’da 
ikinci, dünyada da sekizinci sırada 
yer aldığını kaydetti.

Ortadoğu’nun en büyük çelik üre-
ticisi konumunda olduklarını anla-
tan Özlü, şu bilgileri paylaştı:

“Temel hedefimiz, yakın bir gele-

cekte Avrupa'nın en büyük çelik 
üreticisi olmaktır. Bu hedefe ulaş-
mak için çok yönlü tedbirler almak 
durumundayız. Demir-çelik sektö-
rümüz, 2017 yılında 45 bin kişiye 
doğrudan istihdam üretirken 18,3 
milyon ton çelik ürünleri ihracatı 
yaparak, ülkemize 13,4 milyar dolar 
gelir sağlamıştır. Bu rakam toplam 
ihracatımızın yüzde 9’una tekabül 
etmektedir. Sektör, 2017 yılı itiba-
rıyla net ihracatçı konumundadır. 
Sektör tarafından 2017 yılında 37,5 

Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi
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milyon ton sıvı çelik üretilerek, yüz-
de 73 seviyesinde kapasite kullanım 
oranına ulaşıldı. Bu üretimin gerçek-
leşmesi için yaklaşık 11 milyon ton 
demir cevheri ve 20 milyon ton hur-
da ithalatı yaptık.”

Sektörün üretim altyapısına ba-
kıldığında ağırlıklı hurdaya dayalı 
olduğunu gördüklerine dikkati çe-
ken Özlü, "2017 yılı itibarıyla 51,5 
milyon tonluk ham çelik kapasitesi-
nin 39 milyon tonu hurdadan, 12,5 
milyon tonu ise demir cevherinden 
üretim yapan tesislere ait bulunu-
yor. Buradaki göstergelerin daha 
dengeli bir yapıya kavuşturulması, 
sektördeki istikrarın sağlanması 

açısından büyük önem taşıyor” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

“Yerli tedariğe öncelik vere-
ceğiz”
Kalitesiz demir çelik ürünleri itha-
latının engellenmesi için piyasa 
gözetiminin yoğunlaştırılmasına 
önem verdiklerini belirten Özlü, 
şöyle devam etti:

“Bu konuda Bakanlığımıza bağlı 
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 
özel bir çaba sarf edecek. Diğer ta-
raftan Serbest Ticaret Anlaşmaları, 
gümrük tarifelerinin düzenlenmesi 
ve yurt içi yatırımlarda çelik üreti-
cilerimizin tercih edilmesinin sağ-

lanması, enstrümanlarımız olacak. 
Bu kapsamda, uluslararası projemiz 
olan Akkuyu Nükleer Santral tesisle-
rinin kurulması aşamasında ihtiyaç 
duyulan yaklaşık 1 milyon 100 bin 
ton çeliğin yerli üreticilerimizden 
temin edilmesi hususunda, Enerji 
Bakanlığımız ile birlikte Rus Santral 
yetkilileriyle prensipte mutabık kal-
mış bulunuyoruz. Diğer santraller 
için de yerli tedariğe öncelik vere-
ceğiz. Tedarikçi olmamız sayesinde 
sadece yurt içindeki santrallerde 
değil, yurt dışındaki santrallerde de 
yüksek katma değerli çelik ürünleri 
ihraç edebilir duruma gelmeyi he-
defliyoruz.” ■

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: “Kalitesiz 
demir çelik ürünleri ithalatının engellenmesi için piyasa 

gözetiminin yoğunlaştırılmasına önem veriyoruz. Bu 
konuda Bakanlığımıza bağlı Türk Standardları Enstitüsü 

(TSE) özel bir çaba sarf edecek.”
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Türk Standardları Enstitüsü tarafın-
dan hazırlanan “Kurum ve Kuruluş-
larda Kullanılan Tabelalar için Kural-
lar” standardı 19.03.2018 tarihli Tek-
nik Kurul’da kabul edilerek TS 13813 
standart numarası ile yayınlandı.
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz’ın 
konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Özellikle büyük kentlerde gelişigü-
zel tasarlanmış ve düzensiz olarak 
binaların dış yüzeylerine, iş yeri ön-

lerine, cadde ve sokaklara asılmış, 
yabancı kelimelerin kullanıldığı, 
imla hatalarının olduğu tabelalar 
görüntü kirliliği oluşturmaktadır. 
Enstitümüz 19 Mart 2018 tarihinde 
yapılan Teknik Kurul Toplantısı’n-
da tabelaların bir standarda bağlı 
olarak hazırlanması ve asılmasını 
temin etmek üzere; “Kurum ve Ku-
ruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin 
Kurallar” standardını TS 13813 stan-
dart numarası ile yayınladı.

Söz konusu standartta tabelalar 
kullanım yer ve amacına göre çe-
şitlere ayrılmıştır. Tabelaların zemin 
rengi ve yazı rengi kullanım amacı-
na göre belirlenmiş, yazılarda Türk-
çe kelime kullanımı esas alınmıştır. 
Tabelada eğer yabancı dilde de 
ifadeler kullanılacaksa Türkçe keli-
menin yaklaşık yüzde 25’i büyüklü-
ğündeki puntolarla yazılması kuralı 
getirilmiştir.

Tabelaların standartları belli oldu
■ haberler
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Standartta tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve 
binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir 
malzemeden yapılması kuralı getirilmiş, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabi-
leceği belirtilmiştir.

Tarihi özelliği bulunan tabelalar korunacak
Tabelaların tarihi özelliği bulunması durumunda aynen korunacak 
ve tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda bina 
mimarisi dikkate alınacaktır. Binanın birden fazla cephesi varsa, en 
fazla iki cephesine tabela asılabilecek, acil, eczane, hastane ve polis 
tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılama-
yacaktır.

Şehir estetiğini ve mimarı dokusunu bozmayacak
Tabelalar şehir estetiğini ve mimarî dokusunu bozmayacak, şehrin 
doğal ve tarihi görünümü ile çelişmeyecek, şehrin doğal veya tarihi 
sit alanını bozmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Tabelalar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhebe dayalı ayrımcılık belirten 
öğeler içeremeyecektir.

Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve 
tanıtımlar haricinde reklam içerikli tabelalar bulundurulmayacaktır. 
Kamu binalarının tabelaları, hiçbir şekilde ağaçların üstüne asılma-
yacaktır.

Tabela üzerinde bilgi işaretleri dikdörtgen, yasaklayıcı işaretler daire 
ve uyarı işaretleri ise üçgen şeklinde olacaktır.

Eğitim kurumlarının tabelalarında sol tarafta Mili Eğitim Bakanlığı’nın 
logosu yerleştirilecek il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere sırasıyla 
okulun ismi, okulun türü ve derecesi yazılacak ve varsa okulun amb-
lemi sağ tarafta yer alacaktır.

Sponsorluk tabelasında da kurallar belirlendi
Sponsorluk tabelasında da kurallar belirlendi. Buna göre; sponsorluk 
hizmeti veren kişi, kurum, kuruluşun logosu, yapılan sponsorluk hiz-
metinin tanımı ve sponsor kişi/kurum/kuruluşun adının geçtiği bir 
cümle yer alacaktır.

Standartta ayrıca kapı isim levhalarında, levha yazım ve levhanın ası-
mı konusunda da kurallar belirlenmiştir.

Yayınlanan bu standart ile ülkemizde bu alanda yaşanan karmaşanın 
son bulacağına, tabelaların yarattığı görüntü kirliliğinin önüne geçi-
leceğine inanıyoruz.”  ■

TSE Başkanı 
Sebahittin 
Korkmaz: 
“Tabelalar 

şehir estetiğini 
ve mimari 
dokusunu 

bozmayacak, 
şehrin doğal 

ve tarihi 
görünümü ile 

çelişmeyecek, 
şehrin doğal 

veya tarihi 
sit alanını 

bozmayacak 
şekilde 

yerleştirilecektir.”
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•  Finlandiya Gümrük İdaresi Laboratuvarları, 
geçtiğimiz yıl tüm ülkelerden Finlandiya’ya 
ulaşan 1322 gıda ürününden, düzenlemele-
re uyulmaması sebebiyle, 220 adet numune 
alarak inceleme gerçekleştirildiğini açıkladı. 
Laboratuvarlarda yapılan incelemelerde 74 
üründe ciddi, 134 üründe de daha düşük 
hata tespit edildi. Ciddi hatalı ürünler, ürün-
lerin reddine yol açarken, daha az hatalı 
ürünler için ise yalnızca uyarı gerçekleştiril-
di. Eksik veya hatalı CE işaretleri, paket işa-
retlemelerinin kontrolde reddedilmesinin 
ikinci en yaygın nedenini oluşturdu (%49). 
CE işaretleri, yalnızca gerekli olan ürün kate-
gorilerine eklenebilir. Fin gümrük laboratu-
varlarınca reddedilmelerin sebebi, ürünlerin 
Fince ve İsveççe etiketlerden yoksun olması 
veya gerekli dillerden birinde etiket içerme-
mesiydi.

Dünyadan Kısa Haberler
■ haberler

• Avrupa Birliği İstatistik Ajansı Eurostat’a 
göre, İran – Avrupa Birliği ticareti 2017’de bir 
önceki yıla oranla %53 arttı. Tasnim Haber 
Ajansı’nın açıklamasına göre Eurostat, İran 
ile Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki ti-
caret değerinin 2017 yılında 21 milyar euro 
olduğu belirtilmektedir. Avrupa’nın İran’dan 
yaptığı ithalat, söz konusu dönemde 10,2 
milyar euro seviyesinde iken, bir önceki sene 
gerçekleşen 5,5 milyar euroluk ithalat ile kı-
yaslandığında % 85’lik bir artış kaydedildi. 
İran’ın Avrupa’dan yaptığı ithalat ise 2017’de 
bir önceki yıla göre % 8,2 artarak 10,8 milyar 
euroya ulaştı.

•  ISO 45001: 2018, dünyaca tanınmış iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgelendirme standardı OHSAS 18001: 
2007’nin yerini aldı. OHSAS 18001’e benzer olsa da, yeni ISO 45001 standardı, tüm yeni ve revize ISO yönetim sistemi 
standartlarının Ek SL üst düzey çerçevesini içeriyor. ISO 45001: 2018, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini yöneten her-
hangi bir organizasyon için önemli bir itici güçtür. Standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için temel gereklilikleri 
ortaya koymakta, genel sağlık ve güvenlik performansında iyileşmeyi kolaylaştırmayı sağlamaktadır. Sağlık ve gü-
venlik yönetimine risk temelli bir yaklaşımın benimsenmesinin bir parçası olarak daha fazla iç ve dış paydaş odağını 
teşvik etmektedir.
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•  Suudi Arabistan’da kurulacak, 200 milyar 
dolarlık dünyanın en büyük güneş enerjisi 
santralinin 200 GW enerji üretebilme kapa-
sitesine sahip olacağı belirtiliyor. Bu kapa-
site, aynı zamanda 20 milyar LED ampule 
elektrik sağlayabilecek düzeye denk geli-
yor. Japon komünikasyon devi SoftBank’ın 
CEO’su Masayoshi Son ve Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi Mohammed Bin Salman tara-
fından duyurulan projenin yaklaşık 10 yılda 
tamamlanması hedefleniyor. Petrol zengini 
ülkede kurulacak güneş enerjisi santralinin, 
en büyük fon sağlayıcısı ise 93 milyar dolar 
ile SoftBank Vizyon Fonu olarak açıklandı. Bu 
devasa proje ile Suudi Arabistan güneş ener-
jisi endüstrisinin hızla ivme kazanarak geliş-
mesi bekleniyor. Projeye göre, güneş enerjisi 
santraline ek olarak, güneş teknolojisi üze-
rine araştırmalar gerçekleştirilecek eğitim 
tesisleri ve bir Ar-Ge merkezi de kurulacak. 
Henüz bağlayıcı resmi bir anlaşma olmasa da 
taraflar proje üzerine bir protokol imzalamış 
bulunuyor.

•  Yeni AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR), 
Tıbbi cihazlarda 93/42/EEC sayılı direktifler 
(MDD) ve (AIMD) 90/385/EEC aktif yerleş-
tirilebilir tıbbi cihazlar direktiflerinin yerini 
aldı. Bu konu göz önünde bulundurularak, I 
ve III numaralı sınıflar kapsamına giren tüm 
tıbbi cihaz üreticileri artık yeni gereksinim-
leri zamanında ele almalıdır. İlk kez olmak 
üzere, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (MDR) ayrıca 
tıbbi cihaz kapsamında olmayan ürünler için 
de gereksinimler içermektedir. Değişiklikler 
ürünlerin sınıflandırılması, şu ana kadar uy-
gulanan temel gereksinimler, teknik belge-
ler, klinik veriler, piyasa sonrası gözetimi ve 
kalite yönetim sistemi ile ilgilidir. ■
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19 Mart 2018 tarihinde toplanan İhtisas Kurulu’nda 39 adet standart kabul edildi.

Kabul edilen standartların numarası ve ismi aşağıdadır:

• TS 7167/ T3 “Yaylı Yatak”

• TS 13730 “Tekstil - Yatak ve yastık koruyucu (alez) – Özellikler” 

• TS 13812 “Tekstil - Polyester elyaf dolgulu yastık – Özellikler”

• TS 7000 “Ziynet eşyaları - Değerli metallerden ve alaşımlarından imal edilen”

• TS 13181/ T1 “İş yerleri - Protez - Ortez yapım ve uygulama merkezleri için kurallar”

• TS 13027 “Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve sanitasyon için genel kurallar”

• TS 13813 “Kurum ve Kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar”

• TS 12047/ T3 “Yetkili servisler - Motorlu araçlar için – Kurallar”

• TS 13814 “Yetkili servisler - Doğalgaz reglaj (Basınç düşürme) istasyonları – Kurallar”

• TS 1904 “Kapı kasaları - Çelik sac”

• TS 13815 “Kütle betonu tasarımı”

• TS 13816 “Betonarme donatı çubukları - Cam elyaf takviyeli polimerden (CTP) mamul - Gerekler”

• TS 8646/ T1 “Karayolu taşıtları - Susturuculu egzoz borusu”

• TS 10468 “Karayolu taşıtları - Fren ve debriyaj balataları için perçinler”

• TS 7407 “Karayolu taşıtları - İçten yanmalı motorlar - Yağ filtreleri”

• TS 5389/ T1 “Çözünebilir kahve”

• TS 9775/ T1 “Antepfıstığı ezmesi”

• TS 12981/ T1 “Pizza- Dondurulmuş”

• TS 12478/ T1 “Kahverengi şeker”

• TS 13645/ T3 “Türk baklavası”

• TS 353/ T3 “Balık konserveleri”

• TS 7999/ T2 “Sakız kabağı-Dondurulmuş”

• TS 7780 “Akide şekeri”

• TS 12513 “Hellim peynir”

Mart ayında 39 adet standart kabul 
edildi

■ haberler
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• TS 2974 “Buğday”

• TS 4078 “Arpa”

• TS 13817 “Topraklama-Elektrik sistemlerinde topraklama direnci ölçme deney yöntemleri ve sonuçların değerlen-
dirilmesi”

• TS 7374 “Kurşun asit akümülatörler (Askeri amaçla kullanılan) - Bakım gerektirmeyen, kapalı - Genel özellikler ve 
deney yöntemleri”

• TS 13757/ T1 “Çamaşır ve oda parfümü”

• TS 13748/ T1 “Ağartıcı - Sanayi tipi çamaşır makinalarında kullanılan”

• TS 2436/ T1 “Mineral çözücüler”

• TS 10883 “Kaplama levhaları-Binaların dış cephelerinde kullanılan-Sert polivinil klorürden yapılmış”

• TS 10598 “Plastikler-Termoplastik boru ve ekleme parçaları-Çarpma dayanımının tayini-Tüp içinden kütle düşürme 
yöntemi”

• TS 10979 “Plastikler - Plastik veya termoplastik borular - Görünür halka çekme mukavemetinin tayini”

• TS 13818 “Taşıma ve depolama işlemleri için polietilen (PE) tanklar-Su, gıda ve kimyasal maddeler için” 

• TS 13819 “Tıbbi atık toplama torbası - Polietilenden (PE)”

• TS 13369/ T4 “Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (Sınıf L) - Baz yağlar”

• TS 13820 “Yağlama yağları, endüstriyel yağlar ve ilgili ürünler (sınıf L) - Muhtelif Yağlayıcılar (Grup Y) - Beyaz yağlar”

• TS 13821 “Sıvı yakıtlar - Pirolitik sıvı yakıt - Atık lastik ve plastiklerin pirolizi ile üretilen - Özellikler ve deney yöntem-
leri”

İhtisas Kurulu’nun aynı tarihteki toplantısında 8 adet standart ise iptal edildi.
İptal edilen standartlar aşağıdaki gibidir:

• TS 9405 “Vanalar - Termoplastikten - Bağlantı referansları” Kaynağı İptal

• TS 11205 “Parafin-Sıvı” Yerine TS 13820

• TSE ISO/TS 16949 “Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 
9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar”

• TS EN 50090-2-1 “Ev ve binalarda elektronik sistemler (ebes)- Bölüm 2-1:Sistemin görünümü- Mimari yapı” Yerine TS 
EN 50090-1

• TS EN 60950-1 “Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar” Yerine TS EN 62368-1

• TS EN 60065 “Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları” Kaynağı İptal

• TS EN 12308 “LNG için tesis ve donanım - LNG boru sistemlerindeki flanşlı bağlantılarda kullanılmak üzere tasarlan-
mış contaların uygunluk deneyi” Kaynağı İptal

• TS 3142 EN ISO 3887 “Çelikler- Dekarbürizasyon derinliğinin tayini” Yerine TS EN 3887 ■
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■ ekonomi

Türkiye ekonomisi 2017 yılı büyüme hızı ile güçlü ve risklere 
karşı sağlam bir görünüm sergiliyor. IMF, Türkiye için 2018 

ve 2019 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerini, 
geçen ekim ayındaki öngörüyü 0,8 puan artırarak yüzde 

4,3’e çıkardı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
ise, Türkiye’nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,3’e, 

2019 için de yüzde 5,1 düzeyine yükseltti. 



standard ▪ nisan 2018 19

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel 
ticaret sisteminin “dağılma” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu be-
lirterek ülkelere “korumacılıktan uzak durmaları” çağrısında bu-
lundu. Lagarde, ticaretin getirdiği faydaların bedellere göre çok 
ağır bastığını belirterek, serbest küresel ticaretin dünya gene-
linde aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısını keskin biçimde 
düşürdüğünü söyledi. Lagarde ve diğer uzmanlar, ticaret savaş-
larında herkesin kaybettiği görüşünü savunurken, Lagarde tica-
ret gerilimlerinden kaynaklanan belirsizlikler, belirsiz jeopolitik 
durum ve artan mali risklerden dolayı ekonomik reformların 
şimdi her zamankinden daha fazla aciliyet taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump göreve başladığı ilk günden beri 
farklı ve öngörülemez ekonomik ve siyasi kararları ile dikkat çe-
kiyor. ABD’de, her ülkeye aynı oran ve prensiplerle uygulanan 
dış ticaret politikası şimdilerde değiştirilerek her ülke ile ayrı ayrı 
pazarlıklar yapılıyor. Trump, uluslar ve birlikler arası anlaşmalar 
yerine, ikili müzakerelere yönelince ABD’nin bu korumacı siya-
setine tüm dünyadan sesler yükselmeye başladı. Çin, karşı ham-
le ile ABD’nin vazgeçtiği “küresel ticarete yön verme, kurallarını 
koyma” politikası izlemeye başladı. Altyapı projelerine ağırlık 
veren ve 69 ülkede çalışmalarını devam ettiren Çin, önümüzde-
ki yıllarda ekonomide zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor. Ekono-
mistler ise Trump yönetiminin Çin ve Amerika’nın diğer ticaret 
ortaklarına gümrük vergisi uygulayarak, Amerikan mallarına 
misilleme vergileri konmasına neden olmasından, böylece ta-
lebi azaltarak ekonomik büyümeyi baskılamasından endişe edi-
yorlar. Uzmanlar küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,9 ora-
nında olacağını öngörüyor ve büyüme oranının olumlu olduğu 
böyle bir dönemde, ekonomilerin gelecekte yaşanacak olum-
suzluklarla mücadele için vergi ve diğer politikalarda değişiklik 
yapılmasının doğru zamanı olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz 

Peyman Yüksel ►Ekonomist

Küresel Ekonomiye

Ticaret Savaşları 
Yön Veriyor
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mart ayı sonlarında ABD Merkez Bankasının (FED) politika faizini yüzde 
1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmesi ABD ekonomisi 
için olumlu bir görünüm ortaya koydu. Bu faiz artışıyla büyümenin artaca-
ğı, işsizliğin ise düşeceği yönünde mesajlar verildi. Ama tabii dolar faizinin 
artması ve doların evine dönmesi, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için fi-
nansman bulmada güçlük, kredilerde yüksek maliyet ve dış ticaret açığında 
artış gibi olumsuz etkilere neden oluyor.

İnovasyon Ekonomisi ve Ekosistemi
Türkiye’nin ekonomide dışa bağımlılığını azaltacak, verimliliği ve istihdamı 
artıracak en iyi yöntem inovasyon ekonomisine yönelmesidir. İnovasyon eko-
nomisindeki en önemli yapı taşı da girişimciliktir. Girişimcilik,  özellikle son 
yıllarda ülkemizde teşvik edilen, desteklenen ve teknoloji ağırlıklı yatırımla-
rın artmasına neden olan bir oluşumdur. Bilhassa Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) son yıllarda kıymeti gittikçe artan oranda anlaşılan bir yapıya 
dönüşmüştür. ‘Girişimci Üniversite’ dediğimiz yapının anlamı, mevcut üniver-
sitelerimizde girişimciliğe ne kadar önem verildiği, müfredatın girişimciliği ne 
kadar desteklediği, o üniversiteden yeni buluşların çıkma oranı, bu buluşların 
potansiyel bir ürüne/hizmete dönüşmesi ve iş imkânı yaratması, akademis-
yenlerin kurdukları şirketler sayesinde bilginin tozlu raflardan ürüne dönüşe-
rek faydalı hale gelmesi gibi pek çok konuda ölçümlemeler yapılmasıdır.

Türkiye’nin küresel alanda rekabet gücünü artıracak olan en önemli iki unsur 
“verimlilik” ve “inovasyon”dur. Ülkemizde yenilikçi şirketler olmasına rağmen, 
tam bir inovasyon ekosisteminin oluşması zaman alıyor. Çünkü bu yapının 
oluşması ciddi bir emek ve sabır gerektiriyor. Şirketlerin Ar-Ge’ye yatırım yap-
maları, mevcut sistemlerini inovatif hale getirmeleri meyvelerini en erken bir-
kaç yılda veriyor. Zaten kazançlı olan da kalıcı ve uzun vadeli ürün ve hizmet-
lerin ortaya çıkarılması olduğundan, amaçlananın da bu olması gerekiyor. 
“Bilgi güçtür” sözünden yola çıkarsak bilgiyi satın alan değil bilgiyi üreten ülke 
olduğumuzda, çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzu göreceğiz.

İnovasyon ekosisteminin oluşturulması dediğimiz gibi KÜSİ sayesinde olur. 
Kamu destekleriyle üniversitelerde teknoparkların-teknokentlerin-bilgile-
rin yavaş yavaş iş dünyasına aktarılmasını ve ekonomiye katkı sağlar hale 
gelmesini gerçekleştirecek olan kuluçka merkezlerinin açılması sağlanırsa 
bu ekosistem oluşur. Sanayici-melek yatırımcılar sayesinde yeni işler-yeni 
fikirler desteklenir ve inovatif (yenilikçi) ürünler piyasaya sürülürse katma 
değeri daha fazla olan bu ürünler, ekonomik büyüme hızımızı artırınca bu 
ekosistemin meyveleri alınmaya başlanır. Ülkemizde kamu-özel sektör-sivil 
toplum örgütleri inovasyon ekosistemini yaşatacak “ortak akıl” ile birlikte 
yol alırsa, kalıcı, uzun vadeli, akılcı yatırımlarla ilerlenirse, girişimcilik des-
teklenirse ekonomik büyüme rakamları da sürdürülebilir olur. Bu sayede 
yatırımlar artar, kişi başı gelir artar,  istihdam artar, yabancı yatırımcı gelir 
ve herkes kazanır.
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Türkiye Ekonomisi İstikrarlı Büyüyor
Türkiye ekonomisinin 2017 performansı belli oldu. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın 
son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu. Türkiye ekonomisinde geçen yıl kaydedilen yüzde 7,4'lük büyümeyi 
neredeyse hiçbir uluslararası kurum ve kuruluş öngöremedi. Ülkemiz, geçen yıl G20’de en hızlı büyüyen, OECD ül-
keleri arasında ise en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi şubat ayında 
yıllık bazda yüzde 9,9 artış gösterdi. Bu da demektir ki önümüzdeki dönemde de ekonomimiz büyümeye devam 
edecek. IMF her yıl iki kez yayınladığı “Küresel Beklentiler ve Politikalar” raporunda, Türkiye’nin 2018 büyüme bek-
lentisini yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseltti. AB Komisyonu ise yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından aday ve aday adayı 
ülkeler hakkındaki raporunu yayımladı. Raporda göç politikası, ekonomik büyüme ve bölgesel işbirliği konularında 
Türkiye hakkında övgülere yer verilirken, Türk ekonomisinin ticari ve yatırımlar açısından Avrupa Birliği (AB) pazarıy-
la çok iyi entegre olduğuna vurgu yapıldı.

Dolar kurunun küresel ve ülke içi nedenlerle yükselmesi ve tarihi rekor olan 4,19 TL’ye kadar yükselmesi nisan ayının 
dikkat çeken gelişmelerinden birisi oldu. Euro da tarihi rekorunu kırarak 5,19 TL’ye yükseldi. Küresel piyasalarda tica-
ret savaşlarına ve Suriye’ye ilişkin azalan risk algısı ile döviz kurlarında düşüşler yaşanmaya başlandı.
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Vatandaşlarımızın en çok merak et-
tiği ve hemen her gün takip ettiği 
konuların başında ise altın fiyatları 
geliyor. Özellikle düğün sezonunun 
açıldığı bu günlerde yeni yuva ku-
ranlara yapılacak en güzel destek 
altın hediye etmektir. Bu gelenek 
sosyal dayanışmayı artırdığı gibi 
aynı zamanda altının rolünü de 
yükseltir. Armağan olarak takı takıl-
ması sosyal alışverişi de canlandırır.

Nisan ayı başlarında ABD Başkanı 
Donald Trump’un Rusya’ya yönelik 
tehditlerinin ardından piyasala-
rın artan ateşi, tehdidin azalması 
ile düştü. ABD-Çin ticaret savaşı, 
ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar 
uygulayacağı beklentisi ve jeopo-
litik risk algısı güvenli liman olan 
altın fiyatlarını destekliyor, altına 
talebi artırıyor. Ancak piyasaları 
hareketlendiren yeni bir gelişme 
de ülkemizde erken seçim kara-
rının alınması oldu. 24 Haziran’da 
ülkemiz erken seçime gidiyor. Bu 
gelişme, 2019 yılına kadar süre-
cek belirsizliğin ortadan kalkması-
nı sağlayacak. Bu nedenle, yurtiçi 
piyasaların erken seçim kararını 
olumlu karşıladığını söyleyebiliriz. 
Dolar, euro ve altın fiyatlarındaki 
artış bu karardan sonra yatay seyir 
izlemeye başladı.

Türkiye geçen ay tüm zamanların 
ihracat rekorunu kırdı. Mart ayı, 
en fazla ihracatın gerçekleştiği ay 
oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, mart ayında 
ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 
106 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 

■ ekonomi

3 ayında ise ihracat 2017’nin aynı 
dönemine kıyasla yüzde 10,4 yük-
selerek 40 milyar 727 milyon dolara 
çıktı. Mart ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre AB’ye ihracat yüzde 

17,7 artış göstererek AB’nin ihracat-
taki payı 52,1 oldu. İthalat ise mart 
ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 12,77 artarak 21 milyar 421 
milyon dolar oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
ocak ayı işsizlik verisini açıkladı. İş-
sizlik, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,2 düşüş kaydederek yüz-
de 10,8 olarak gerçekleşti. İşsizlik 
rakamı bir önceki aya göre ise 0,4 
puanlık artış gösterdi. Buna göre, 
istihdam edilenlerin sayısı, ocakta 
geçen yılın aynı dönemine göre 1 
milyon 357 bin kişi artarak 28 mil-
yon 29 bin kişi, istihdam oranı ise 
1,6 puanlık artışla yüzde 46,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2018 yılı mart ayı enflasyon rakam-
larını açıkladı. Buna göre enflasyon, 
mart ayında yüzde 0,99 artarken, 
yıllık bazda yüzde 10,23 olarak ger-
çekleşti. Faiz oranlarındaki artışın 
bütçe açığından ve hazine borç-
lanmasından kaynaklandığı düşü-
nülürse bunların enflasyona baskı 
yapması ve işsizliği artırması gibi 
sonuçlar ortaya çıkıyor. Seçim son-
rası kurulacak yeni hükümetin eko-
nomide ülkemizi zorlayan bu gibi 
konulara yönelmesi beklenir. Er-
ken seçim, seçim harcamalarını iki 
ay gibi kısa sürede yapılmasından 
dolayı azaltacak ve politik istikrarı 
sağlayacaktır. Siyasi istikrar da eko-
nomik istikrarı etkileyen en önemli 
unsur olduğundan önümüzdeki 
süreçte, başkaca bir gelişme olma-
dığı sürece, dövizde yukarı yönlü 
bir artışın beklenmediğini söyleye-
biliriz. Yabancı yatırımcıların artma-
sı, turizm gelirlerinin yükselmesi, 
ülkemize yönelik risk algısının azal-
ması yönünde atılacak tüm adım-
lar, ekonomik büyümeye ve istikra-
ra olumlu yansıyacaktır. ■
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İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK SARKACINDA:

İNOVATİF ÜNİVERSİTELER

■ dosya■ dosya
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Öğr. Gör. Dr. Fahriye Gözgü
► Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

İnovasyon kendi başına ayrı bir etkinlik değildir; 
bilim ve teknoloji etkinliğinin tüm süreçlerini kapsar. 

İnovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji etkinliğinde 
bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara 

dönüşmesi ve bu yararın pazarlanabilir, somut bir çıktı ile 
birlikte olmasıdır. İnovasyon basit anlamlı bir yenilenme 

değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından başlayarak, 
yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini 

kabul eden bir süreçtir.
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21. yüzyıl dünyası sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki, bölgesel 
ve ulusal sınırları aşan, hızlı bir değişimle, küreselleşme sürecine girmiştir. 
Küreselleşme sürecinde bireyler ve toplumlar, gelişmişliğin bir ölçütü du-
rumuna getirilen bilgi kavramına dayalı oluşumları, gelişmeleri, değişimle-
ri tanımlamakta ve gelişmişlik düzeylerini bu özelliklere sahip olma oranı 
ile belirlemektedirler. Küreselleşmenin etkisiyle bilgi ekonomisinde maddi 
mallar yerine, bilgi kullanılarak bilginin üretimi ön plana çıkmaktadır. Bilgi-
nin küresel düzeyde yayılması, bilgiye dayalı ekonomik bir süreci başlatmış; 
bilginin giderek hammaddenin, emeğin ve diğer üretim faktörlerinin yerini 
aldığı ve sanayi ekonomisinden tamamen farklı bilgi ekonomisini oluştur-
maktadır.

Bilgi ekonomisi küresel ekonominin temel dinamiği haline gelmektedir. 
Bilgi ekonomisine dönüşüm sürecinde teknolojik gelişmelerin ve rekabetin 
yoğun olduğu bu yeni düzende inovasyon olarak adlandırılan, bilginin eko-
nomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi eylemidir. İnovasyon eylemi-
nin niteliği, gerçekleşme ve yayılım hızıyla belirlenen performans, işletme-
lerin rekabet güçlerinin, toplumlar ve ülkelerin gelişmişliklerinin göstergesi 
halini almıştır.

İnovasyon kendi başına ayrı bir etkinlik değildir; bilim ve teknoloji etkin-
liğinin tüm süreçlerini kapsar. İnovasyondan beklenen, bilim ve teknoloji 
etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüşmesi 
ve bu yararın pazarlanabilir, somut bir çıktı ile birlikte olmasıdır. İnovasyon 
basit anlamlı bir yenilenme değil, yenilenmenin kuramsal aşamasından 
başlayarak, yenilik ürününü de içine alan ve pazarlanabilme niteliğini kabul 
eden bir süreçtir . İnovasyon iki şekilde geliştirilebilir. Bunlardan biri, belli 
bir konuyu derinlemesine araştırmak ve yeni bir bilgi yaratmaktır. Bilgi üret-
menin yöntemi, araştırma geliştirmedir. Teknoloji konusunda başarılı firma-
ların ve ülkelerin temel özelliği; araştırma ve geliştirmeye önem vermeleri, 
yatırım yapmaları, mühendis ve bilim insanı yetiştirmeleridir. İnovasyonu 
geliştirmek için diğer yöntem, başka alanlarda yapılanlardan esinlenerek 
yenilik yapmaktır .

İnovasyon çalışmalarından elde edilen kazanımların etkisini göstermenin 
en iyi yollarından biri, etkin bir şekilde girişimcilik ve inovasyonun birlik-
teliğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bilgi ekonomisi ve küreselleşme 
sürecinde girişimcilik ve inovasyon arasındaki sinerji, bir ülke için sürdürü-
lebilir büyümenin, toplumsal refahın, yaşam kalitesi artışının ve istihdamın 
sağlanmasında en önemli çözümlerden biri olarak görülmektedir.

Bilgi toplumu olarak adlandırılan 21. yüzyılın kültürel dönüşümü içerisinde, 
girişimcilik kavramında da yenilikler getirmiştir. Geçmişteki alışılagelen kav-
ramlar, yerini bilgiye dayalı düşünen ve inovasyoncu bir anlayışa sahip giri-
şimcilere bırakmıştır. Girişimciliğin özünde, ruhunda, inovasyon vardır. Bilgi 
ekonomisi sürecinde, mekanik teknolojilerin yerini alan bilgi teknolojileri, 
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genel anlamda toplumsal ve ekono-
mik yaşamı, özelde ise, girişimcilik 
biçim ve biçemlerini dönüştürmüş-
tür. İnovatif girişimcilik ruhu, mev-
cut kaynakların yeni bir bileşimini 
ifade ettiği gibi, eskiden beri yapılan 
bir iş, daha kaliteli, daha hızlı veya 
daha ucuza yapmak da inovasyon-
dur. Dolayısıyla, bilgi-tabanlı iş dün-
yasında bilgi yönetiminin ilkelerinin 
rasyonel şekilde uygulanabilmesi 
için inovatif girişimcilerin yetiştiril-
mesi kaçınılmazdır.

İnovatif temelli girişimci ekonomi-
sinde fırsatlar, yeni fikirler ve ser-
mayeye erişim oldukça önemlidir. 
Bir ülkede veya bölgede inovatif 
temelli girişimcilik ekonomisinin 
kurulması için; nitelikli ve girişimci 
insan gücüne, yeni fikirlerin üretil-
mesini ve yayılmasını sağlayan bir 
ortama, inovasyonu destekleyen 
mekanizmalara ve sermayeye eri-
şim olanaklarına ihtiyaç vardır .

İnovatif girişimciliğin yaygınlaştı-
rılması ve başarılı olabilmesi için 
bireylerin bu konuda en yüksek 
seviyede eğitim almaları gereklidir. 
Çünkü inovatif girişimcilik, klasik 
girişimcilikten farklı olarak mevcut 
işleri taklit etmek yerine; yepyeni ve 
parlak fikirlerle ortaya çıkar ve bu 
nedenle de başarı şansı daha yük-
sek olur. Bu noktada üniversiteler 
artık devreye girmektedirler. Üni-
versiteler geleneksel yapılarından 
çıkarak öğrencilerinin girişimcilik 
yönlerini tespit eden, parlak fikir-
lere ulaşmasını sağlayan, fikirlerin 
ticarileşmesinde yol gösterici olan 
ve bağlantılarını kullandırarak ürün 
veya süreçlerin başarılı olmasını 
sağlayan çok önemli aktörlerdir.
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Bilgi üretim merkezi olan üniver-
siteler, aynı zamanda girişimcilik 
ve inovasyon kültürünün, en hızlı 
geliştiği ve küresel kapsama ala-
nında en hızlı yayıldığı ortamlardır. 
Üniversitelerin en önemli girdisi, 
öğrencileri; en önemli çıktısı me-
zunları ve onlarla birlikte ürettikleri 
değer, bilgi, inovasyon ve tekno-
lojidir. Öğrenciler üniversitelerin 
en önemli paydaşı, en önemli fikir 
kaynağıdır. Üniversitelerin öğrenci 
merkezli olması, inovatif üniversite 
olmalarının temel koşuludur.

Üniversiteler toplumların bilimsel, 
ekonomik, teknolojik, sosyal ve kül-
türel gelişmelerinde önemli rol oy-
namaktadır. Üniversite; toplumsal 
ve bireysel yaşam kalitesini iyileştir-
mek için bilimsel ve teknik bilgi ile 
mesleki becerileri sağlayan dinamik 
bir kurum olarak toplumsal katman-
lar arasında geçiş sağlamaktadır. 
Öte yandan bilgi ekonomisinin bü-
yüyen etkisi, yükselen beklentiler, 
sosyal talep ve mali kısıtlamaların 
birleşen etkisi altında yükseköğre-
nim, değişim için güçlü dış baskıla-
rın etkisine maruz kalmaktadır.

21. yüzyılda girişimciliğin ve öne-
minin anlaşılması için üniversi-
telere büyük görev düşmektedir. 
Üniversiteler girişimciliğin ve öne-
minin doğru olarak anlaşılması için 
bilimsel olarak önderlik etmenin 
yanında, mezun olduğunda en 
üst seviyede eğitim sahibi olacak 
öğrencilere, ülkenin geleceği için 
çok önemli böyle bir konuda yol 
gösterici ve destekleyici olmalıdır. 
Üniversiteler, yüksek kalitede insan 
gücünü eğitme görevleri yanın-
da, bilgi üreten ve yayan kurumlar 
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olma yönünde büyük bir değişim 
yaşamaktadırlar. Aynı zamanda ül-
kenin rekabetçi gelişme stratejileri-
nin oluşturulması ve gerçekleştiril-
mesinde önemli oyuncular olmaya 
başlamışlardır. Tam da bu dönüşüm 
ve oluşum sürecinde, inovatif üni-
versite modeli tüm ülkelerin dikka-
tini ve ilgisini çekmektedir. İnovatif 
üniversite modeli araştırmanın ve 
eğitimin içeriğini değiştirmiştir. 
Artık “bilim için bilim” değil, pratik 
sorunların çözümü için öğretim ve 
araştırma yapılmaktadır. Bu bağ-
lamda artık üniversiteler girişimcilik 
eğitimlerinde girişimciliğin destek-
lenmesi, başarılı olması, girişimcilik 
bilincinin ve becerilerinin kazandı-
rılmasını amaçlamaktadır.

İnovatif üniversite, beşeri kaynak 
oluşumu ve araştırma gibi gele-
neksel akademik işlevlerin yanı sıra, 
üçüncü işlev olarak, teknoloji trans-
feri, yenilik, ekonomi ve topluma 
katkıda bulunmayı da üniversitenin 
görevleri arasında tanımlamakta-
dır. 21. yüzyıl bilgi ekonomisindeki 
üniversite anlayışında, üniversiteler 
girişimciliğe daha fazla önem ver-
mekte, kadrolarını buna göre oluş-
turmakta ve araştırmalarının sonuç-
larını ticarileştirmektedirler. Ayrıca 
teknoloji transferi ve girişimci faali-
yetler için bölgesel stratejiler gelişti-
rilirken, üniversitenin sahip olduğu 
işbirliği olanakları ve bağlantıları 
önemli belirleyici konumdadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine daya-
lı 21. yüzyıl bilgi toplumunda, bilgi 
çağının temel aktörü olan üniversi-
teler, ekonomik ve sosyal kalkınma-
nın itici gücünü oluşturan sanayi ile 
ortak zeminde bir araya getirilmek-

tedir. Üniversitelerin temel işlevi, 
ülke genelinde, sanayi kesiminde ih-
tiyaç duyulan nitelikli insan gücü ile 
düşünen, analiz edebilen, gelişmiş 
genç beyinlerin yetiştirilmesidir. Bu 
işleve ilaveten 21. yüzyıl dünyasın-
da üniversitelere araştırma geliştir-
me projeleri kapsamında; tarımdan 
imalata, sağlıktan eğitime kadar 
geniş sektör yelpazesinde, ileri bilgi 
ve teknolojilerin geliştirilmesi; bilgi 
birikimini üretim sürecine yansıta-
cak şekilde sanayi ile işbirliği kurul-
ması; kuruldukları bölgede mevcut 
sosyo-kültürel ve ekonomik doku-
yu etkileyerek, bölgesel gelişimin 
desteklenmesi gibi çeşitli misyonlar 
yüklenmiştir .

Üniversitelerin sadece okumaya ve 
anlatmaya dayalı masa başı bilgi 
üretme sürecinden; iş dünyasıyla 
işbirliği içinde, araştırma, teknoloji 
geliştirme ve inovasyona dayalı bilgi 
üretimine geçmeleri, kısaca inovatif 
üniversite olabilmeleri için, aşağıda-
ki uygulamaları gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir:

• Üniversitelerin eğitim-öğretim 
amaçlarının, özellikle piyasanın 
talepleri doğrultusunda düzen-
lenerek, eğitiminin işlevsel bir 
nitelik kazanması sağlanmalıdır. 

• Üniversiteler; meslek standart-
ları-eğitim-istihdam ilişkisini 
kuran, talebe ağırlık veren, işlet-
melerin nitelikli işgücünü esas 
alan, yerel, ulusal ve uluslararası 
ihtiyaçları gözeten, mesleki eği-
timi ön planda tutan bir yapıya 
yönelmelidir.

• Üniversite-sanayi işbirliğini kur-
mak için; inovasyon, Ar-Ge ve 
markalaşma sürecini geliştirmek 

21. yüzyılda 
girişimciliğin 

ve öneminin 
anlaşılması için 

üniversitelere 
büyük görev 
düşmektedir. 
Üniversiteler 
girişimciliğin 

ve öneminin 
doğru olarak 

anlaşılması için 
bilimsel olarak 

önderlik etmenin 
yanında, mezun 

olduğunda en 
üst seviyede 
eğitim sahibi 

olacak 
öğrencilere, 

ülkenin geleceği 
için çok önemli 

böyle bir konuda 
yol gösterici 

ve destekleyici 
olmalıdır.

■ dosya
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üzere teknokent merkezleri 
oluşturularak, “Üniversite-Sana-
yi İşbirliği” geliştirilmeli; üniver-
site-sanayi işbirliği çalışmala-
rında bilgi, deneyim, işbirliği ve 
ortaklık sağlanabilir.

• Üniversite-Sanayi işbirliğinin 
çıktılarının ürün patenti ve üre-
tilen projelerin, üniversitenin 
atama ve yükseltme kriterle-
rinde etkin olarak değerlendiri-
lebilen faaliyetler olarak kabul 
görülmelidir.

• Öğretim elemanları, öğrenciler ile 
birebir iş, kariyer, proje odaklı gö-
rüşme, tartışma ve işbirliği ortamı 
hazırlayabilirler.

• Öğrenciler ve öğretim eleman-
ları için sektör gezileri düzen-
lenerek, yeni iş fikirlerinin ve iş 
ağlarının oluşması için ortamlar 
hazırlanmalıdır.

• Öğrenci ve mezunlara yönelik 
insan kaynakları veri tabanı; iş-
letmelere yönelik veri tabanı 
oluşturarak formasyon ve beceri 

uyumu sağlanabilir ve böylece, 
öğrencilerin ve işletmelerin ino-
vatif uygulamalarda birleşmeleri 
sağlanabilir.

• Her bir öğrenciye en az bir yerel, 
ulusal veya uluslararası proje 
hazırlama ve yürütme fırsa-
tı vererek ve proje yarışmaları 
düzenleyerek; öğrencilerin ve 
öğretim elemanlarının proje yö-
netme, ekip çalışması, liderlik, iş 
planı hazırlama ve yürütme gibi 
becerileri geliştirilebilir.
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Üniversite-Sanayi işbirliği kavramı, 
üniversiteler ile sanayinin mevcut 

imkânlarını birleştirerek bilimsel, teknolojik 
ve ekonomik yönden güçlenmeleri için 

ortaklaşa yaptıkları sistemli, belli bir plana 
dayanan inovatif üniversite çalışmalarının 

bütünüdür.

■ dosya
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• Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının projelerini iş dünyasıyla köprüler 
kurarak gerçekleştirerek ve markalaştırılarak, inovatif girişimlerin en kısa 
zamanda sonuçlanmaları sağlanabilir.

• Üniversitelerde bilgi üretimini, buluş ve yeniliği özendiren, sıra dışılığı, öz-
günlüğü ve değer üretmeyi teşvik eden sürekli inovasyona dayalı açık bir 
inovasyon sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına destek verilebilir.

• Yerel, ulusal ve küresel medyada, internette ve sosyal medyada etkin 
ve yaygın bir tanıtım hizmeti sunarak, öğrencilerin geliştirdikleri yeni 
fikirleri ve projeleri iş dünyasına ve potansiyel müşterilere ulaştırılma-
sı sağlanabilir. Böylece, girişimcilik ve inovasyon için gerekli finansman 
kaynağı ve pazarı bulunabilir.

• Öğrencilerin stajlarını etkin bir şekilde tamamlamaları sağlayarak, açık 
inovasyon ortamı sağlanabilir.

• Sertifikalı kariyer planlama ve geliştirme kursları gibi eğitim faaliyetleri 
düzenlenerek öğrenciler inovatif kariyer alanlarına yönlendirilebilir.

21. yüzyılda üniversiteler; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile birlik-
te yeni teknoloji üretimi ve bu teknolojilerin topluma sunulması, kurulan ve 
geliştirilen teknoloji merkezlerinin sanayi sektörünü ithal teknolojiden kurta-
rarak, üretilen teknolojiyi dış pazarlara ihraç edebilen, ilgili sektörler ile işbir-
liği sonucunda kalite ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik dönüşüme katkı 
sağlamak misyonunu taşımaktadırlar. Üniversite-Sanayi işbirliği kavramı, üni-
versiteler ile sanayinin mevcut imkânlarını birleştirerek bilimsel, teknolojik ve 
ekonomik yönden güçlenmeleri için ortaklaşa yaptıkları sistemli, belli bir pla-
na dayanan inovatif üniversite çalışmalarının bütünüdür. ■
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■ dosya

İnovasyon: “İşletme içi uygulamalarda, işyeri 
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli 

derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) 
veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir 

organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.”
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İnovasyon
     Nedir?
İnovasyon, Latince bir sözcük olan ‘innovatus’tan türemiş; “Toplumsal, kültürel 

ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelir.

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde inovasyona karşılık olarak “yenilik” ve 

“yenileşim” kelimeleri verilmiştir.

İnovasyon: “İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya 
dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal 
veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir or-
ganizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.”

Yapılan araştırmalar günümüzde ülkelerin inovasyon performansla-
rındaki artışın, ekonomik ve toplumsal kalkınma, refah ve gelişme açı-
sından kilit rol oynadığını göstermiştir.

İşletme düzeyinde inovasyonun temel özellikleri;
• İnovasyon faaliyetlerinin sonucunun ne olacağı önceden bilinme-

mektedir. Örneğin, yeni bir üretim sürecinin, pazarlama veya ör-
gütsel yöntemin uygulanması için ne kadar zaman ve kaynak ge-
rekeceği ve bunların ne derece başarılı olacağı önceden bilinemez. 
Yani inovasyon süreci bazı öngörülerin dışında belirsizliklerle dolu 
bir süreçtir.

• İnovasyon finansal açıdan uyumlu olduğu isletmelerde başarı sağ-
layabilir.

• İnovasyon, yeniliği yapan firmanın dışındaki firmalar tarafından 
taklit vb. yolla yayılma gösterir.

• İnovasyon yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin 
yeni kullanımını ya da bunların bir birleşimini içerir.

İnovasyonda icatların uygulanması ve ticarileşmesi söz konusudur. 
İnovasyonun fayda yaratan özelliği, icatların uygulanabilir ve kullanıla-
bilir hale dönüştürülmesiyle birlikte ticarileşmesini de kapsamaktadır.
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İnovasyona dayalı girişimciliğin 
önemli bir parçasını, akademik 
personelin ve araştırma kurumu 
çalışanlarının araştırma sonuç-
larını ticarileştirmek amacıyla 
işletmelerini kurmalarının teşvik 
edilmesi oluşturmaktadır.

Küreselleşme süreci inovasyon 
için de sağlam bir itici güçtür. 
Uluslararası rekabet, firmaları 
verimliliklerini artırmaya ve yeni 
ürünler geliştirmeye zorlamakta-
dır. Küreselleşme aynı zamanda 
ekonomileri yeni endüstriler be-
nimseme ve bu yeni endüstrile-
rin kurumsal çerçevelerine uyum 
sağlama yönünde zorlayarak, 
ekonomilerin endüstriyel yapısı-
nı değiştirebilir.

Yasalar ve düzenlemeler, içeri-
sinde firmaların faaliyet göster-
dikleri çerçevenin bir parçasıdır. 
İyi tasarlanmış düzenlemeler ve 
standartlar, yenilikçi faaliyetleri 
desteklemek ve kılavuzluk et-
mek üzere güçlü bir işaret ve-
rebilir. Bunlar, bilgiye erişimi, 
mülkiyet haklarını, veri ve idari 
yükümlülükleri (özellikle küçük 
firmalar için) ve çevresel stan-
dartları etkilemektedir. Bunların 
tümü inovasyon politikası için 
önemli olmakla birlikte, politika 
gereksinimleri sektörden sektöre 
büyük ölçüde değişebilmektedir.

İnovasyonun genel bir özelliği, 
gerçekleştirilmiş olması gerekti-
ğidir. Yeni veya iyileştirilmiş bir 
ürün, piyasaya sürüldüğünde 
gerçekleştirilmiş olur.

■ dosya

Bir ürün inovasyonu, mevcut 
özellikleri veya öngörülen kulla-
nımlarına göre yeni ya da önemli 
derecede iyileştirilmiş bir mal 
veya hizmetin ortaya konul-
masıdır. Bu; teknik özelliklerde, 
bileşenler ve malzemelerde, bir-
leştirilmiş yazılımda, kullanıcıya 
kolaylığında ve diğer işlevsel 
özelliklerinde önemli derecede 
iyileştirmeleri içermektedir.

Tasarım, ürün inovasyonlarının 
geliştirilmesi ve uygulanması-
nın tamamlayıcı bir parçasıdır. 
Ancak, bir ürünün işlevsel özel-
liklerinde ya da öngörülen kulla-
nımlarında önemli bir değişiklik 
getirmeyen tasarım değişiklikleri 
ürün inovasyonu değildir.

Bir süreç inovasyonu yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş bir 
üretim veya teslimat yönteminin 
gerçekleştirilmesidir. Bu inovas-
yon, teknikler, teçhizat ve/veya 
yazılımlarda önemli değişiklikleri 
içermektedir.

Bir pazarlama inovasyonu, ürün 
tasarım veya ambalajlaması, ürün 
konumlandırması, ürün tanıtımı 
(promosyonu) veya fiyatlandırma-
sında önemli değişiklikleri kapsa-
yan yeni bir pazarlama yöntemidir.

Bir organizasyonel inovasyon, 
firmanın ticari uygulamalarında, 
işyeri organizasyonunda veya dış 
ilişkilerinde yeni bir organizasyo-
nel yöntem uygulanmasıdır.
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Yenilik olarak değerlen-
dirilmeyen değişiklikler
• Bir sürecin, bir pazarlama 

yönteminin veya bir organi-
zasyon yönteminin kullanı-
mının veya bir ürün pazarla-
masının durdurulması

• Basit sermaye yenileme veya 
artırımı

• Yalnızca faktör fiyatlarındaki 
değişimlerden kaynaklanan 
değişiklikler

• Kişiselleştirme
• Düzenli, mevsimsel ve diğer 

döngüsel değişiklikler
• Yeni veya önemli derecede iyi-

leştirilmiş ürünlerin ticareti. ■

Ürün ve süreç inovasyonla-
rını birbirinden ayırt etmek
Mallara ilişkin olarak, ürünler ve 
süreçler arasındaki farklılık nettir. 
Ancak, hizmetlere ilişkin olarak, 
çoğu hizmetin üretimi, teslimi ve 
tüketiminin aynı anda meydana 
gelebilmesinden ötürü, söz ko-
nusu farklılık daha az nettir. Ayırt 
edici ilkelerden bazıları aşağıda-
ki gibidir:

• İnovasyon, müşterilere sunulan 
hizmetin yeni veya önemli de-
recede iyileştirilmiş özelliklerini 
kapsıyor ise bu bir ürün inovas-
yonudur.

• İnovasyon, hizmeti gerçekleş-
tirmek için kullanılan yeni veya 
önemli derecede iyileştirilmiş 
yöntemleri, teçhizatı ve/veya 
becerileri kapsıyor ise bu bir 
süreç inovasyonudur.

• İnovasyon, hem sunulan hiz-
metin özelliklerinde hem de 
hizmeti gerçekleştirmek için 
kullanılan yöntemler, teçhizat 
ve/veya becerilerde önemli 
iyileştirmeleri kapsıyor ise bu 
hem bir ürün hem de bir sü-
reç inovasyonudur.
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►Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TTGV, 
TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE
İÇİN YENİ PROGRAMLAR BAŞLATTI

■ dosya
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Teknolojinin hızla dönüştüğü ve gerçek dünya ile bu-
luştuğu bu dönemde yeni verimliliklerin ortaya çıkarıl-
ması ve pazar ile buluşturulması çok büyük önem arz 
ediyor. Odak alanınız ne olursa olsun artık tüm üretim 
ve hizmet inovasyonlarında anlamlı “veri” toplayabilme 
ve analiz etme neredeyse bir zorunluluk haline geldi. 
Öte yandan veri ile birlikte hızla gelişen teknolojiler 
olan yapay zekâ ve makina öğrenme teknolojik gelişi-
min önemli bir parçasını oluşturuyor. Ürün geliştirme 
ve hizmet süreçlerinin “dijital” ortama taşınmasıyla ya-
pılan işlerin hızı ve ulaşılabilirliği yüksek katma değer 
sağlıyor. Son olarak bu yeni dönemdeki “tasarım” kav-
ramına geldiğimizde, endüstriyel tasarım süreçlerinde 
elde edilen bilgi ve deneyimlerin inovasyona dayalı 
servis, süreç ve iş modeli oluşturmada uygulanmasıyla 
çok daha verimli ve sürdürülebilir çıktılar elde edebili-
yoruz. Son 10 yıldır gerek teknolojinin geliştirilmesinde, 
gerekse geliştirilen teknoloji ile ortaya çıkarılan ürün ve 
hizmetlerde önemli olan geliştirilen ürün ve hizmetin 
gerçek hayatla buluşması ve değişmeyen yapıların diji-
talleşme başlaması. Özellikle sağlık, tarım, eğitim, temiz 
üretim gibi alanlarda önemli değişimler gözleniyor ve 
bu sektörler dünyadaki hızlı teknolojik dönüşümden 
daha fazla faydalanmanın yollarını arıyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak, 1991 yılın-
dan bugüne Türkiye’nin teknoloji geliştirme öyküsü-
nün önemli bir parçasıyız. İnovasyonu ve uygulayıcı 
tarafındaki ihtiyacı anlayarak; özel sektörün yenilikçi 
çalışmaları için çözüm ortağı olmayı amaç edindik. En 
iyi uygulamaları izleyerek ve bu uygulamalara öncü 

olarak; tecrübe ve uzmanlığı daha geniş kitlelere ulaş-
tırabileceğimiz araç ve ortamları geliştiriyoruz. “Tekno-
loji Üreten Türkiye“ vizyonuyla çalışmalarımıza devam 
ederken özellikle üç şeyin altını önemle çiziyoruz:

• Bugün artık küresel rekabetçilik için yeni değer ya-
ratan yeni fikirler geliştirmemiz ve bu fikirleri ekosis-
tem içerisinde yayabilmemiz zorunlu hale geldi.

• Mevcut kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullan-
mamız gerekiyor, bunu da bilgimizi daha çok payla-
şarak ve iletişimde bulunarak yapabiliriz.

• TTGV’nin entelektüel sermayesi ve paydaşlar arasın-
daki köprü görevi her zamankinden çok daha fazla 
kıymetli.

2018 yılında bu kapsamda aşağıdaki 3 yeni programı-
mızı devreye aldık: 

İDEANEST PROGRAMI: İdeanest, bir kitlesel kaynak 
geliştirme platformu. Dünyada 4 farklı türü olan kitle 
fonlama uygulamaları, internet teknolojisinin geliş-
mesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla beraber 
bir alternatif finansman kaynağı olarak ortaya çıkıyor. 
Bağış bazlı kitle fonlama uygulamaları kapsamında de-
ğerlendirilen İdeanest’te bağışçılar, fonlanmasına des-
tek oldukları girişimlerin hayata geçmesi karşılığında 

“Bugün artık küresel rekabetçilik için yeni değer 
yaratan yeni fikirler geliştirmemiz ve bu fikirleri 

ekosistem içerisinde yayabilmemiz zorunlu hale 
geldi. Mevcut kaynaklarımızı daha etkin ve verimli 

kullanmamız gerekiyor, bunu da bilgimizi daha çok 
paylaşarak ve iletişimde bulunarak yapabiliriz.”
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herhangi bir maddi beklentide bulunmuyorlar. TTGV, 
program kapsamında girişimcilere yalnızca proje fonu 
sağlanmasına değil, aynı zamanda ihtiyaç duyabilecek-
leri diğer uzmanlıklara da erişimlerinin sağlanmasına 
yardımcı oluyor. “Teknoloji Üreten Türkiye” ilkesini ön 
plana alarak “teknoloji bağışçılığı” kavramına ve bunun 
önemine vurgu yapan programda, şu ana kadar fonla-
nan 4 projeden 3’ü belirlenen maddi desteği alırken, 
ilerleyen süreçte bu sayının daha da artması bekleni-
yor. Program hakkında detaylar için www.ideanest.org 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

XNOVATE PROGRAMI: Lansmanı 2 Şubat 2018 tarihinde 
yapılan program, rekabet yaratacak inovasyon süreçle-
ri için teknoloji/ürün yönetimi ve inovasyon alanında iyi 
uygulamaların yaygınlaşmasını ve bu alanda insan kay-
nağının yetiştirilmesini amaçlıyor. Program, farklı ölçek-
lerdeki organizasyonlarda inovatif çalışmalar yapanlara, 
birlikte öğrenen ve gelişen bir topluluk içinde yeni fikir ve 
yöntemlerin konuşulup uygulanacağı ortamlar ve araç-
lar sunuyor. Xnovate’in iki ana odağı, İnovasyon Liderliği 
Fellowship Programı ve İnovasyon Ağı’ndan oluşuyor. 
İnovasyon Liderliği Fellowship Programı; teknoloji/ürün 
yönetimi ve inovasyon alanından dönüşüm sağlayacak 
35 yaş altı genç liderlerin yetiştirilmesini, hedeflenen alan-
larda derinleşmeyi ve profesyonel gelişimi ön planda tu-
tuyor. Programın bir diğer odağı olan İnovasyon Ağı ise, 
belirtilen alanlarda çalışmalar yapan akademi ve iş dün-
yasından profesyonelleri ortak bir hedef doğrultusunda 
bir araya getiriyor. Program hakkında detaylar için www.
xnovate.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

HİT PROGRAMI: Lansmanı 7 Şubat 2018 tarihinde ya-
pılan TTGV’nin “İlk Pazara Giriş” tematik yatırım prog-
ramı HİT, öncelikle sağlık alanında faaliyet gösteren 
girişimlere odaklanıyor. Program kapsamında değer-
lendirilecek girişimlerin, yatırım alma olasılığının yük-
sek olması ya da program bünyesindeyken geliştirilme 
potansiyelinin bulunması, bu girişimlerin programa 
kabul edilmesi için en önemli tercih sebebi sayılıyor. 
Süreç sonlandığında ortaya çıkacak üründen beklenen 
temel nitelikler ise; işleyişe gireceği ulaşılabilir bir pa-
zarın mevcudiyeti, kabul edilmiş bir probleme çözüm 
getirmesi ve etkileşim içerisinde olacağı belirli bir müş-
teri grubunun var olması. Girişimcilerden, projelerini 
bu detayların listelendiği bir iş planı ile desteklemele-
ri bekleniyor. Program, geçerli bir iş planı olan nitelikli 
girişimlere pazara giriş süreçlerini hızlandırmak üzere 
girişim bazında 1 yıl süreyle 50.000 ABD Doları tutarın-
da bir bütçe ile destek sağlıyor. TTGV, projenin geliştiril-
mesi sürecinde ve sonrasında sağladığı maddi destek 
dışında farklı uzmanlık konularında gerekli destekleri 
de girişimcilerle paylaşıyor. Program kapsamında 2018 
yılında 30 sağlık girişiminin desteklenmesi hedefleni-
yor. Program hakkında detaylar için www.ttgv.org.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Xnovate’in iki ana odağı, İnovasyon Liderliği Fellowship 
Programı ve İnovasyon Ağı’ndan oluşuyor. İnovasyon 
Liderliği Fellowship Programı; teknoloji/ürün yönetimi 

ve inovasyon alanından dönüşüm sağlayacak 35 yaş 
altı genç liderlerin yetiştirilmesini, hedeflenen alanlarda 

derinleşmeyi ve profesyonel gelişimi ön planda tutuyor.

■ dosya
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TTGV, 1991 yılında bir kamu-özel sektör işbirliği mo-
deli ile Türkiye’de özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faali-
yetlerinin desteklenmesi amacı ile kuruldu. Bu anlam-
da ülkemizde özgün ve özerk bir ilk model. Kurucular 
Kurulumuz, kamu, şemsiye kuruluşlar, özel sektör ve 
şahıslardan oluşuyor. Yönetim Kurulumuzun 10 üyesi 
özel sektör, 5 üyesi ise kamu temsilcisi. TTGV, Türkiye’de 
faaliyet gösteren “Kanunla Kurulmuş 7 vakıftan “Ar-Ge 
ve teknoloji geliştirme” konularında faaliyet gösteren 
tek vakıf. 

Uzman bir program uygulayıcı ve fon yöneten kuruluş 
olarak ülkemizde pek çok başarılı ilklerin parçası olduk. 
Bugün özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerinin 
desteklenmesinin politika önceliklerinden birisi hali-
ne gelmesinde başarı ile yürüttüğümüz uygulamala-
rın önemli bir katkısı var. Türkiye’de uygulanan ilk özel 
sektör odaklı Ar-Ge destek programının yürütücüsü 
olduk. Bugüne kadar özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim 
faaliyetleri için yarım milyar doları aşan kaynağın özel 
sektöre kullandırılmasını sağladık. Bu kaynakların %80'i 
KOBİ'ler tarafından kullanıldı. Desteklediğimiz projele-
rin yüksek ticarileşme oranları ve pazar başarıları sü-
reçlerimizi doğrulayan çıktılar olarak bize gurur veriyor. 

Teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi, ülkemiz 
için önemli bir gündem konusu olduğuna inandığımız 
temiz üretim ve enerji verimliliği alanlarında da farklı 
destek modelleri geliştirdik.

TTGV’nin son yıllarda öncelikli hedefi Türkiye’de özel 
sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerini destekle-
yecek proje ve programlar tasarlamak ve bunları uygu-
lamaktır. “Teknoloji Üreten Türkiye” vizyonuyla çalışma-
larına devam eden TTGV, yine bu amaca hizmet edecek 
proje ve programlar tasarlayarak, ekosistemin kullanı-
mına sunuyor. 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı olarak, 1991 yılından 
bugüne Türkiye’nin teknoloji geliştirme öyküsünün 
önemli bir parçasıyız. İnovasyonu ve uygulayıcı tarafın-
daki ihtiyacı anlayarak; özel sektörün yenilikçi çalışma-
ları için yeni fikirlerin, yeni yöntem ve metotların, yeni 
bilgi ve çok kültürlü uzmanlıkların etkin yayılımını ve 
bu alanlarda çözüm ortağı olarak rehberlik sağlamayı 
amaç edindik. En iyi uygulamaları izleyerek ve bu uygu-
lamalara öncü olarak; tecrübe ve uzmanlığı daha geniş 
kitlelere ulaştırabileceğimiz araç ve ortamları geliştir-
meye devam ediyoruz. ■
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Doç. Dr. Yetkin Bulut
► Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi

Çevre, insanların ve diğer canlıla-
rın yaşamları boyunca ilişkilerini 
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulundukları fiziki, 
biyolojik, sosyal, ekonomik ve kül-
türel ortamdır.

İnsanoğlu çevre ile sürekli olarak 
etkileşim halindedir. İnsan çevreyi 
etkilediği gibi çevreden de etkilen-
mektedir. Bu bağlamda insan ile 
çevre arasında sürekli bir etkileşim 
söz konusudur.

İnsan, yaşamını devam ettirebilmek 
için çevre üzerinde bazı etkiler bırak-
mıştır. Örneğin insanoğlunun ateşi 
bulması ile beraber insanoğlunun 
yaşadığı Dünya üzerinde kalıcı ve 
geri dönülemez etkilerin bırakılma-
sına neden olmuştur. Tarım devrimi 
ile beraber insanoğlu arazileri ekip 
biçmeye başlamış ve bunun doğal 
bir sonucu olarak da toplumların 
sosyo-ekonomik yapılarının değiş-
mesine neden olmuştur.

Tarım devrimi ile beraber herkes 
arazilerini ekip biçmeye başlamış 
ve insanlığın ihtiyacından fazla 
ürünün ortaya çıkmasına neden ol-
muştur. Bu da nüfus artış hızını ar-
tırmış, ekonomi canlanmış, işbölü-
mü ve uzmanlaşma kavramlarının 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.

18. yüzyılda Sanayi Devrimi’nin 
ortaya çıkması ile beraber tekno-
loji de yaşamın bir parçası haline 
gelmiştir. Sanayileşme sayesinde 

Ekonomik-Sosyal 
İş Etiği
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İşçi Hakları

Ekonomik
Kâr
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tarımda ve üretimde makinalaşma 
başlamış ve üretilen ürünlerin iş-
lenmesi durumu ortaya çıkmıştır. 
Makinalaşma ile beraber artık aynı 
topraktan daha fazla ürünün elde 
edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Sanayi devriminin en belirgin so-
nuçlarından birisi dünyada nüfu-
sun orantısız bir şekilde artması 
ve ürünlerin üretilmesi esnasında 
çevreye verilen zararların artması 
olmuştur.

1970’li yıllara gelindiği zaman ar-
tık dünyanın en önemli gündem 
maddelerinden birisi çevre olmuş-
tur. Bununla ilgili olarak dünyanın 
önde gelen ülkeleri bir araya gel-
meye başlamış ve üretimin çevreye 
zarar vermeden nasıl olması gerek-
tiği konusunda stratejiler üretmeye 
başlamışlardır.

İnsanın çevre ile olan ilişki-
si 3 temel alanda incelene-
bilir; 
a) Çevresel Boyut: İnsanoğlu üre-

tim yaparken çevreyi hiç dik-
kate almamış ve bunun doğal 
bir sonucu olarak da çevre kir-
lenmelerinin önüne geçileme-
miştir. 1970’li yıllar ile birlikte 
çevre konusunda hassasiyetle-
rin artması ile beraber çevreye 
zarar vermeyen veya en zarar 
veren ürünlerin üretilmesine 
çalışılmıştır. Bu bağlamda işlet-
melerin çevreye zarar verme-
mesi için bazı düzenlemeler 
yapılmıştır. Örneğin fabrikaların 
filtre kullanması mecburiyeti 
getirilmiş veya çevre dostu tek-
nolojilerin kullanılması teşvik 
edilmiştir. Özellikle yenilenebi-

lir enerji kaynakları konusunda 
verilen teşvikler, işletmeleri de 
bu kaynaklardan yararlanmaya 
itmiştir. İşletmeler bu anlamda 
kendi bünyelerinde Ar-Ge de-
partmanlarını devreye sokmuş 
ve daha az elektrik üreten, daha 
az su tüketen kısacası çevreye 
saygılı ürünlerin geliştirilmesine 
önem verilmiştir. 

b) Ekonomik Boyut: İşletmelerin 
en temel amaçlarından birisi 
kâr maksimizasyonudur. Sana-
yi Devrimi ile makinalaşmanın 
artması ile beraber işletmeler 
seri üretime geçmiş, bu sayede 
sabit maliyetlerini düşürmüş 
ve netice itibari ile kârlarını 
maksimize etmeye çalışmıştır. 
İşletmeler her ne kadar kârla-

Sürdürülebilir pazarlama; sosyal 
ve çevresel konulara önem 
vermenin yanı sıra sorumlu 

biçimde kâr elde etmeyi 
hedefleyen ve müşteri istek 

ve ihtiyaçlarını tatmin etme 
amacı ile birleştiren bütünsel bir 

yaklaşımdır.
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rını maksimize etmek isteseler 
de çevre bilincinin gelişmesi ile 
beraber tüketiciler de işletme-
lerden çevreye saygılı ürünle-
rin üretilmesini talep etmiştir. 
Tüketicilerin bu taleplerine iş-
letmeler de kayıtsız kalmamış 
ve bu doğrultuda ürünler üret-
mişlerdir. İşletmelerin pazarla-
ma stratejilerini bu doğrultuda 
kurgulaması, reklamlarında bu 
noktaya vurgu yapması tüketici 
nezdinde de satın aldığı ürünle-
rin doğaya zarar vermiyor algısı-
nın yaratılması işletmelerin kâr 
marjlarının artmasına neden 
olmuştur. İşletmelerin üretim-
lerini gerçekleştirirken yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılması ile beraber hem doğa 
daha az kirlenmiş hem de işlet-
melerin üretim maliyetlerinde 
düşüşler meydana gelmiştir. 
Bu sayede işletmelerin ürettik-
leri ürünlerin maliyetlerinde de 
azalmalar meydana gelmiş ve 
kâr maksimizasyonu açısından 
da işletmelerin lehine sonuçla-
rın elde edilmesine neden ol-
muştur.

c) Sosyal Boyut: Daha fazla üre-
tim ve satış anlayışı, bölgesel 
anlamda gelirin adaletsiz olarak 
paylaşılmasına neden olmuş-
tur. Bu durum farklı satın alma 
gruplarının ve hedef pazarların 
ortaya çıkmasına neden olsa 
da bir bölge bolluk içinde ya-
şarken başka bir bölgede kıtlık 
durumunun ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Benzer durum 
bireylerin eğitim almalarında da 
ortaya çıkmıştır. 

 Bir bölgede yaşayan bireyler eğitim olanaklarından en üst düzeyde ya-
rarlanıyor iken diğer bölgede yaşayan insanlar ya hiç eğitim alamayan 
ya da kısıtlı imkânlar ile eğitim alabilen insan topluluklarının ortaya çık-
masına neden olmuştur. Hem ekonomik anlamda hem de diğer anlam-
larda fırsat eşitsizliğinin ortaya çıkmış olması insanları harekete geçir-
miş ve bu sorunun çözümüne dönük olarak stratejilerin belirlenmesine 
neden olmuştur. İşletmeler bu doğrultuda çeşitli vakıflar kurmuşlar ve 
kurdukları bu vakıflar aracılığı ile kısıtlı imkânlara sahip olan insanlara 
destek olmaya çalışmışlardır. Benzer şekilde kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri ile de söz konusu desteği artırmak için çaba göstermişlerdir. 

Sürdürülebilirlik; bir sistemin hayatını devam ettirebilmek için sürekli ola-
rak kendi kendini yenilemesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Başka bir 
tanımlamaya göre sürdürülebilirlik, belirli bir ekosistemin ya da sürekliliği 
olan herhangi bir sistemin kesintisiz, bozulmadan aşırı kullanımla tüketme-
den ana kaynakları israf etmeden sürdürülebilmesi yeteneğidir.

Sürdürülebilir kalkınma; çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurgan-
lığa yol açmayacak şekilde akılcı yöntemlerle bugünkü ve gelecek kuşakla-
rın hak ve yararları gözetilerek kullanılmasıdır. Başka bir anlatımla ülkelerin 
kalkınma planlarını yaparken doğaya zarar vermemesi ve kendisinden sonra 
gelen nesillerin de haklarının korunmasıdır.

Sürdürülebilir kalkınma kavramsal açıdan ülkelerin gündemine 1987 yılında 
Brundtland Raporu ile girmiştir. Bundan sonra dünyanın değişik yerlerinde sür-
dürülebilir kalkınma ile ilgili olarak konferanslar düzenlenmiş ve ülkelerin ken-
di içlerinde bu konuyu ele almaları istenmiş ve bu doğrultuda da kendi eylem 
planlarının hazırlanması istenmiştir.
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İşletmelerin en temel amaçlarından birisi hiç şüphesiz ki kârının maksimize edilmesidir. Sürdürülebilir kalkınma 
ile bu amaç çevreye zarar vermeden ve gelecek nesillerin de bu dünyada yaşamaya hakkı olduğu gerçeği ile kâr 
maksimizasyonu haline gelmesine neden olmuştur. İşletmeler bu doğrultuda stratejilerini belirler hale gelmiştir. Bu 
stratejilerin belirlenmesinde en önemli ve belirgin değişimlerden bir tanesi işletmelerin pazarlama anlayışlarında 
meydana gelmiştir. İşletmeler pazarlama stratejilerinin odak noktasına çevreye ve insana saygılı olmayı koymuş ve 
sürdürülebilir pazarlama anlayışının doğmasına neden olmuştur. Sürdürülebilir pazarlama; sosyal ve çevresel konu-
lara önem vermenin yanı sıra sorumlu biçimde kâr elde etmeyi hedefleyen ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını tatmin 
etme amacı ile birleştiren bütünsel bir yaklaşımdır.

Birleşmiş Milletler Kalkınma He-
defleri başlığı altında ülkelerin uy-

ması gereken temel ilkeler şu şe-
kilde ifade edilmiştir:
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Geleneksel pazarlama ile sürdürülebilir pazarlama arasındaki farklılıkları şu şekilde ifade etmek mümkündür.

Geleneksel Pazarlama Sürdürülebilir Pazarlama
Kriterler/Amaçlar
1. Müşteri tatmini
2. Örgütsel amaçlar

Kriterler/Amaçlar
1. Müşteri tatmini
2. Örgütsel amaçlar
3. Ekosisteme uygunluk

Referans Karar Verme Çerçevesi
1. Doğrudan kanal ağı
2. Parçalanmış düşünce
3. Sınırsız kapsama
4. Kısa vadeli yönetim

Referans Karar Verme Çerçevesi
1. Beşikten mezara ürün sistem yaşam eğrisi
2. Bütünleşik düşünce
3. Sınırlı kapsama
4. Uzun vadeli yönetim

Felsefi Dayanak
1. İnsan merkezli
2. Ekosistem açık bir lavabodur

Felsefi dayanak
1. Biyolojik yaşam merkezli
2. Fiziksel sınırlayıcı bir faktör olarak ekosistem

Ekolojik Sorumluluk
1. Sınırlı ürün riski
2. Yerel/bölgesel/ulusal
3. Hiç ödenmeyen veya eksik ödenen ekolojik maliyetler
4. Yalnız örgüt sorumludur
5. Kamu sektörü sorumluluğu

Ekolojik sorumluluk
1. Ürünün yaşam döngüsü boyunca taşıdığı risk
2. Global/uluslararası
3. Ekolojik maliyetlerin tam hesabını tutma
4. Ürün yaşam döngüsü üyeleri karşılıklı olarak sorumludur
5. Kamu-özel sektör ortak sorumluluğu

Genel Araçlar/Yaklaşımlar
1. Yerel atık yok etme maliyetlerini en aza indirmek için planlar 

yapma
2. Atık yönetimine tepkisel yaklaşım
3. Ayrı bölüm işlevleri
4. Endüstriyel işlevler üzerine odaklanma
5. Toplam kalite yönetimi
6. Geleneksel hedefleri gerçekleştirmek için stratejik işbirlikleri 

yapma
7. Somut ürünler üzerinde odaklanma

Genel Araçlar/Yaklaşımlar
1. Ürünün sistem yaşam döngüsü içinde atık akışlarını en aza 

indirgemek ve yönlendirmek için yaşam döngüsünü değer-
lendirmesi ve çevre denetimleri yapma

2. Atık yönetimine proaktif yaklaşım
3. Çapraz fonksiyonel takımları kullanma
4. Endüstriyel süreçler üzerine odaklanma
5. Toplam kalite çevresel yönetimi
6. Sürdürülebilir hedefleri gerçekleştirmek için stratejik işbirlik-

leri yapma
7. Hizmet olarak ürüne odaklanma

Sürdürülebilir Pazarlamanın 
Temel İlkeleri

Ekosistem, pazarlama kararları 
konusunda fiziksel sınırlayıcı 

bir unsurdur.

Sürdürülebilir pazarlama için 
ürün yaşam eğrisi sistemi uy-

gun karar çerçevesidir.

Sürdürülebilirliği başarmak 
için kirliliği önleme, kaynak-
ların geri kazanılması uygun 

stratejidir. 

Sürdürülebilir pazarlama bir 
işletmenin çıkarı için kullanıla-
bileceği veya gösterilebileceği 

fedakarlık değildir. 
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Tüketicilerde çevreye karşı duyarlılığın hızlı bir şekilde gelişiyor olması işlet-
meleri çevreye duyarlı stratejileri geliştirmeye yöneltmiştir. Çevre konusu 
toplumun sadece bir kısmının ilgilendiği bir konunun dışına çıkmış ve top-
lumun tüm katmanları tarafından benimsenen bir konu haline gelmiştir. Bu 
durum tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde etkili olmuştur. Örne-
ğin bir tüketici markette alışveriş yaparken “organik” ya da “doğal” ürünleri 
tercih eder hale gelmiştir. Benzer şekilde tüketiciler artık “sağlıklı beslenme” 
kavramına önem verir hale gelmiş ve tüm satın alma kararlarını verirken de 
bu durumu dikkate alarak karar vermeye başlamışlardır. Tüketicinin bu hali-
ne “yeşil tüketici” denilmektedir.

İşletmeler tüketicilerde meydana gelen bu değişikliği fark etmiş ve reklam-
lar başta olmak üzere tüm satış artırıcı aktivitelerinde “yeşil” ya da “doğa 
dostu” kavramlarını vurgular hale gelmiştir. Örneğin bir beyaz eşya markası 
olan Bosch “doğa dostu teknoloji” ya da “yaşam için teknoloji” mottoları ile 
rakiplerinden farklılaşmıştır.

Tüketicinin yeşil tüketici haline gelmesi işletmelerin sadece sloganlarını et-
kilememiştir. Ürünlerin ambalajlarından tedarik zincirlerine kadar tüm sü-
reçlerinde yeşil tüketici etkili hale gelmiştir.

Yeşil tüketici kavramında göze çarpan bir husus vardır. Bazı tüketiciler za-
man zaman yeşil tüketici olurken bazıları da tüm yaşamları boyunca yeşil 
tüketici olarak satın alma kararlarını almaktadırlar.

Birey ister zaman zaman yeşil tüketici haline gelsin isterse de yeşil tüketimi 
bir yaşam felsefesi haline getirsin işletmeler açısından yeni pazar fırsatla-
rının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Ortaya çıkan bu pazar dilimi diğer 
pazar bölümlerine nazaran daha kârlı bir pazar olmuştur. Çünkü yeşil tüke-
tici için önemli olan fiyat değil satın almaya konu olan ürünün çevre dostu 
olmasıdır. 

Yeşil tüketiciler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Yeşil Alan Özellikler

Sadık Yeşiller  %9
Güçlü çevreci değerlere sahiptirler. Pozitif değişimi başlatır-
lar ve çevreci değerleri öğretmeye çalışırlar.

Sahte Yeşiller  %6
Pozitif olarak aktif çevreci tüketiciler değildirler. Ancak orta-
lama bir tüketiciden daha sık çevre dostu ürün satın alırlar.

Yeni Yeşiller   %31
Teorik olarak yeşil tüketime inanırlar ancak pratikte bu görüş-
lerini hayata geçirmezler.

Şikâyetçiler     %19
Çevreci konular hakkında bilgileri yoktur. Davranışları ile 
farklılık yaratabileceklerine inanmazlar.

Kahverengiler  %31
Çevre ve sosyal konulardan dolayı davranışlarını değiştir-
mezler veya bu konular için üzüntü duymazlar.
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Yeşil tüketiciler, sorgulayan ve bu doğrultuda karar veren tüketici grupla-
rıdır. Geleneksel pazarlamadaki tüketici davranışlarını etkileyen faktörler 
yeşil tüketiciyi de etkilemektedir. Yeşil tüketiciyi bu faktörlerin yanı sıra tü-
keticinin içinde bulunduğu durum ve pazarlama çabaları da etkilemektedir. 
Dolayısı ile işletmelerin de tüm bu faktörleri dikkate alarak stratejilerini tes-
pit etmesi ve uygulaması gerekir. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik 
kavramının önemi daha da artacak ve yeşil tüketim ve yeşil tüketici kavra-
mını daha sık duyacağız. ■
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SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NDA 
AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

■ dosya
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İleri teknolojiye sahip olmanın ve 
bilgi üstünlüğünün, askeri üstünlük 
ve caydırıcılık oluşturmada anahtar 
rol oynadığı günümüzde, Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı (SSM), "Özgün 
tasarım ve ileri teknoloji yetenekle-
riyle savunma ve güvenlik alanında 
Türkiye’yi küresel bir oyuncu haline 
getirmek” vizyonu ile faaliyetlerini 
yürütmektedir. Müsteşarlığın 2017-
2021 Stratejik Planı’nda yer alan 
ana faaliyet alanlarından biri “Stra-
tejik alanlarda yetenek kazanmak 
üzere geliştirilen Ar-Ge projelerini 
gerçekleştirmek ve savunma sa-
nayinde inovasyonu desteklemek” 
olarak belirlenmiştir.

Dünyada her an gelişen teknoloji 
sayesinde büyük bir rekabet gücü 
yarışı yaşanmakta olup, bu yarışın 
en önemli aktörlerinden biri de 
savunma alanındaki Ar-Ge ve ino-
vasyon çalışmalarıdır. Bu nedenle 
teknoloji odaklı Ar-Ge, Ür-Ge ve 
Bilimsel Yaratıcılık (inovasyon) stra-
tejilerinin belirlenmesi, teknoloji 
projelerinin yönetilmesi, SSM için 
stratejik öneme sahip konulardır.

SSM’nin kurumsal başarı ölçütlerin-
den biri olarak kabul ettiği inovas-
yon ve Ar-Ge alanındaki faaliyetler, 
Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire 
Başkanlığı sorumluluğunda yürü-
tülmektedir.

Bu kapsamda MİLGEM Gemisi, 
ALTAY Tankı, ATAK Helikopteri 
gibi tüm kara, hava ve deniz plat-
formlarımızda veya sistemlerimiz-
de, yurtdışı bağımlılık, hükümet 
tahditleri gibi nedenlerle ihtiyaç 
duyulan alt sistem, bileşen ve tek-

► Savunma Sanayii Müsteşarlığı
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nolojileri kazanmak üzere ürüne 
odaklı Ar-Ge projeleri gerçekleş-
tirilmekte; geleceğin askeri orta-
mında gerek duyulacak, değişen 
ve çeşitlenen ihtiyaçlarla uyumlu 
teknoloji konseptlerinin geliştiril-
mesi için inovasyon odaklı Ar-Ge 
projeleri planlanmakta ve bu pro-
jeler ile silahlı kuvvetlerin yeni  ha-
rekât tarzlarına katkı sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Söz konusu Ar-Ge projeleri, yu-
karıda bahsi geçen “alt sistem”, 
“bileşen”, “teknoloji” kırılımla-
rı, kullanıcı makamlardan gelen 
yetenek ihtiyaçları ve geleceğe 
dönük teknoloji ihtiyaçlarının çe-
şitli çalıştay, panel ve toplantılar 
vasıtasıyla SSM tarafından kamu, 
sanayi, araştırma kuruluşları, üni-
versitelerle koordine edilerek de-
ğerlendirilmesiyle oluşturulan ve 
sürekli güncel tutulan Ar-Ge Pro-
jeleri Yol Haritası kapsamında yü-
rütülmektedir. Bu metodolojiyle, 
Ar-Ge safhasından sanayileşme ve 
ihracat safhasına kadar tüm aşa-
malar sistem bütünlüğü içerisinde 
ele alınmakta ve kullanıcı makam, 
akademisyen, sanayici dâhil tüm 
paydaşların yer aldığı bir istişare 
ortamı ile yürütülmektedir.

SSM’nin bir diğer proje mode-
li olarak bilinen ve sistem/plat-
form projelerinin teklife çağrı 
dokümanlarında bir yükümlülük 
maddesi olarak yer alan Teknoloji 
Kazanım Yükümlülüğü (TKY) kap-
samında ise ana sistem/platform 
projelerinin ihtiyaç duyduğu alan-
larda, ana yüklenicilerin, üniversi-

■ dosya
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te, araştırma enstitüleri ve KOBİ’ler ile Ar-Ge projeleri yürütmeleri ve ortak 
çalışma kültürünü kazanmaları hedeflenmektedir.

2017 yılında başlatılan SSM Geniş Alan Çağrıları (SAGA) ile teknolojik belir-
sizlik içeren ve gelecek teknolojilerin kazanılmasında öncülük yapacak Ar-
Ge projelerinin başlatılması amaçlanmaktadır.

SSM tarafından Ar-Ge alanında oluşturulan bu proje modelleriyle hedefle-
nen amaçlar; kullanıcı makamların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanma-
sı, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya 
dönüştürülmesi, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturulması, araştırma so-
nuçlarının ticarileştirilmesi ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülke-
mizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişilmesidir.

Yeni gelişen tehditlere karşı koyabilmek için, teknolojik açılardan rakip-
lerine göre ileri düzeyde olma zorunluluğu her zaman olacaktır. Bu ne-
denle SSM için savunma alanında inovasyon vazgeçilmez bir süreçtir. 
Günümüzde konvansiyonel tehditlerin yanı sıra terörist organizasyonlar, 
radikal gruplar tarafından asimetrik tehdit olarak tanımlayabileceğimiz 
KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Nükleer, Radyolojik), siber vb. saldırı tehditleri 
bulunmaktadır. Her geçen gün artan tehdit çeşitliliği, tedbir çeşitliliğini ve 
bu tedbirlere ilişkin teknolojik ihtiyaçları da artırmaktadır. Bu nedenle sa-
vunma alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının bu iki tehdit türüne 
de cevap verecek hızda, yeterlilikte ve yetkinlikte olması için SSM Ar-Ge 
Projeleri 2012 yılı 3738 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda tanımlanmış olan 
Ar-Ge Paneli vasıtasıyla dinamik bir süreçte başlatılmakta ve yürütülmek-
tedir.

Ar-Ge yoğunluğu olarak tanımlanan; Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi 
hasılaya oranlarına bakıldığında ülkelerin %3-5 arasında değişen hedefleri 
bulunduğu görülmektedir.  Türkiye’nin 2023 Ar-Ge yoğunluk hedefi %3’tür. 
Ülkemiz 2016 yılı Ar-Ge harcamalarının %50’sinin özel sektöre; özel sektör 
Ar-Ge harcamalarının yaklaşık üçte birlik bölümü de savunma Ar-Ge harca-
malarına ait olup, bu açıdan ülkemizin 2023 Ar-Ge hedeflerine ulaşılmasın-
da savunma Ar-Ge çalışmalarının rolü oldukça önemlidir.

Söz konusu hedefe ulaşılmasında tüm paydaşların etkin bir koordinasyon 
ve işbirliği içinde çalışıyor olması gerekmektedir. Bu konuda gerekli faaliyet-
ler ve tedbirler SSM tarafından stratejik planda belirlenmiş olup; geleceğin 
muharebe ortamına hazır, uluslararası rekabet gücü en yüksek seviyelere 
ulaşmış, yurtdışı talep gören özgün ürünleriyle dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içinde yer alan bir Türkiye için, SSM tarafından dinamik bir şekilde kurgulan-
mış Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına hız kesmeden devam edilmektedir. ■
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2016 yılının sonlarında ABD, “Program Yönetimini İyileştirme Hesap Verebi-
lirlik Kanunu”nu onaylayarak uygulamaya aldı.  Kanun’un amacı bazı Fede-
ral Kuruluşlarda hükümetin geneli için geliştirilen standartlar, politikalar ve 
rehberlerin uygulanmasını sağlamak, söz konusu kuruluşlar için program ve 
proje planlama ve uygulamasına ilişkin genel kabul gören standartlar geliştir-
mek, özel sektör ile iyi uygulamaların paylaşılmasını ve bu yolla yaygınlaşma-
sını sağlamak, Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından yüksek olan prog-
ramlarının portföy izlemelerini gerçekleştirmek olarak özetlenebilir.

Kanun'un onaylandığını duyduğumdan ve Kanun'u okuduğumdan bu yana 
neden Kanun'un adının “hesap verebilirlik” konusunu da içerdiğini düşünü-
yorum.

Bunu anlamak için önce “hesap verebilirlik” kavramının kendisini biraz ince-
ledim: “Hesap verebilirlik, modern yönetimin teori ve uygulamasında anah-
tar kavramdır. Bu kavram, yöneticilere belirli bazı görev ve vazifelerini yerine 
getirmeleri ve vazifeleriyle ilgili kural ve standartlara uymaları konusunda 
birtakım sorumluluklar yüklemek anlamına gelmektedir. Böylece yönetici-
lerin faaliyetlerine ilişkin rapor ve hesap vermekle yükümlü olduğu kişi veya 
organ açıkça belirlenir ve yönetici iyi performans gösterdiğinde ödüllen-
dirilirken yetersiz performansın sonuçlarına katlanır. Bir birimin yöneticisi 
emrindeki personelin yerine getirdiği faaliyetler içinde hesap vermekle yü-
kümlü tutulabilir.” (Sigma, “Definitions of Audit and Financial Control Termi-
nology”, OECD, s1)“Hesap verebilirlik” kavramını sadece yönetim yapıları ile 
değil, biraz daha üst seviyeden, “yönetişim” ile ilişkilendirmek mümkün. 

http://www.differencebetween.net/business/difference-between-mana-
gement-and-governance/ 

bağlantısında yönetişim ve yönetimin farklılıklarını şu şekilde ortaya koyuyor: 

- Yönetişimin iş sahiplerini, ilgi gruplarını, firma, şirket veya kuruluş tem-
silcilerini temsil ettiği ve işaret ettiği söylenebilir. Ve bu iş sahipleri, yöne-
tim personelini atar. 

- Yönetişim organizasyonun vizyonu ve vizyonun politikaya dönüştürül-
mesi ile ilişkilendirilirken, yönetim tamamen bu politikaları uygulamaya 
yöneliktir. 

- Yönetim, yönetişim yapısının arkasından ikinci sırada gelir ve yönetişim 
yapısının dilekleri doğrultusunda hareketi sağlamakla yükümlüdür. 

Dilek Koçak
► İZGE Yazılım Eğitim Danışmanlık

PROJE VE PROGRAM YÖNETİMİ ve 
HESAP VEREBİLİRLİK



standard ▪ nisan 2018 55

Hesap verebilirliğin çok farklı bo-
yutları ve etik, hukuk, şeffaflık gibi 
kavramlarla yakın ilişkisi var. Ancak 
biz daha çok neden ABD’nin “prog-
ram yönetimi”ni özellikle “hesap 
verebilirlik” seviyesinde ele aldığı 
konusunun üzerinde duracağız.

Hesap verebilirliğin tanımı gereği, 
“verilen yetkilerin yerinde ve doğru 
kullanılıp kullanılmaması”, kavramın 
farklı boyutlarından önemli bir ta-
nesidir. Yetkinin önemli bölümünün, 
sevk, idare ve kaynak kullanımına iliş-
kin olduğunu düşündüğümüzde bu 
önemi biraz daha net hissediyoruz.

Konuyu daha detaylı ele alabilmek 
için  PMI®’ın (Project Management 
Institute – pmi.org)  program yöne-
timi tanımına bakmamızda fayda 
var: “Program yönetimi, birbiriyle 
ilişkili projelerin, alt programların 
koordineli bir şekilde yönetilmesi 
ve böylece ayrı ayrı yönetilmeleriy-
le elde edilmesi mümkün olmayan 
faydaların elde edilmesidir” (Fayda, 
finansal olarak, kullanılan ortak 
kaynaklar olarak, ortaya koyulan ve 
birlikte kullanılabilecek ara çıktılar 
olarak ele alınabilir). 

Program yönetimi aşağıdaki ko-
nularda projeler arası optimizas-
yon sağlar;
• Program içerisindeki projeleri 

etkileyebilecek riskleri birlikte 
yönetmek,

• Program içerisindeki projeleri 
etkileyen kısıt ve çatışmaları yö-
netmek,

• Ortak yönetim çerçevesindeki 
değişiklik yönetimi gerçekleştir-
mek,

• Program altındaki projeler arasın-
da bütçeyi atamak, kullandırmak,

• Projelerin birlikte yönetilmesiy-
le ortaya konan faydanın ger-
çekleşmesini sağlamak.
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Kurumunuzda yürütülen pek çok proje olduğunda program yönetimine ih-
tiyaç duyarsınız. İhtiyaç şu noktalarla ilişkili olabilir: 

• Risk yönetimi: Projelerdeki pek çok risk, sadece söz konusu proje ger-
çekleştirildiği için ortaya çıkmayabilir. Tehdit oradadır ve hep vardır, an-
cak bununla ilgili bir faaliyet gerçekleştirdiğimiz anda bizler bu tehdidi 
risk olarak aktifleştirmiş oluruz. Çoğu durumda bir risk tek bir projemizle 
ilintili değildir. Kur riski veya faaliyet gösterdiğimiz sektörde beklenen 
yeni düzenlemeler veya fonlama maliyetleri örnek olarak verilebilir. Bu 
tür riskler, ancak projeler arasında koordinasyonlu olarak yönetildiğinde 
gerçek sakınım veya fırsat oluşumu sağlanabilir. 

• Projelerin ürün – ara ürün ve fazlarının birbiriyle ilişkili olması: Ürün 
ve hizmetlerinin birbirleriyle ilişkisi olan projelerde özellikle ürün ve hiz-
mete dair değişikliklerin ve dolayısıyla birbirlerini etkileyen kilometre 
taşlarının koordineli ve birlikte yönetilmesi gerekir. 

• Fon yönetimi: Bazı projelerinizin sadece gelir ayağı, bazı projelerinizin 
de sadece gider ayağı olabilir. Bir program olarak değerlendirdiğinizde, 
bazı projelerinizin gelirleri ile bir diğer bölümünün giderleri karşılanıyor 
ve fon etkinliğiniz sağlanıyor olabilir.  

• Aynı müşteri için gerçekleştirdiğiniz projelerinizi bir program olarak de-
ğerlendirebilirsiniz. 

• Aynı stratejik amaca hizmet eden projelerinizi birlikte yöneterek yara-
tacakları iş değerinden* hem emin olmak hem de bu değeri en yüksek 
seviyede gerçekleştirmek için uğraş verebilirsiniz. 

• Amaç ve çaba bütünlüğü: Programlar projelerin tek tek yönetilmeleri 
sırasında tek tek her bir proje için sarfedilecek çabaların bir bölümünü 
bütüncül ve etkin olarak gerçekleştirerek çaba kayıplarından korunma-
mızı, fırsatları yakalamamızı, tehditlerden kaçınmamızı ve projelerin her 
birinin amaçlarına ulaşılmalarını kolaylaştırmayı sağlayacaktır. 

Projelerdeki başarı oranlarının düşüklüğü sürekli olarak sorgulanır. Yapılan 
araştırmaların pek çoğu projelerin sadece 1/3’ünün başta belirlenen amaç-
larına ulaşabildiğini göstermektedir. Diğer yandan kapsam – zaman – ma-
liyet – kalite hedeflerine ulaşmadaki durum daha parlak sayılmaz. Durum 
tam olarak şöyledir: Her 1 milyar ABD Dolarının 122 milyon doları çöpe git-
mektedir. **

Kamu projeleri söz konusu olduğunda, çöpe giden her bir dolar, vergi mü-
kellefinin, devletine, kendisine hizmet olarak dönmesi için sağladığı bir do-
lardır. Kayıpların çokluğu ve oransal olarak yüksek oluşu, kamu kaynakları-
nın, yatırımlarının ve dolayısıyla projelerinin başarısını sorgulanır hale ge-
tirir. Sorgulanan başarı, hesap vermekteki güçlükleri de beraberinde taşır. 

Program yönetimi, projelerin bir arada yönetilmesi ile gerek planlanan fay-
da ve değeri ortaya koymalarını desteklerken, gerekse de kapsam, zaman, 
maliyet, kalite gibi iç başarı oranlarında iyileşme sağlamaktadır. 

Program yönetimi, projelerin başarılarını destekleyerek hesap verebilirliği 
güçlendirdiği gibi, hesap verebilirlik süreçlerine bir katkısından daha bah-
setmek mümkündür: O da izlenebilirliği kuvvetlendirmek. İzleyemediğimiz 
hiçbir şeyi yönetmemiz mümkün değildir. 

Kamu projeleri 
söz konusu 
olduğunda, 

çöpe giden her 
bir dolar, vergi 

mükellefinin, 
devletine, 

kendisine hizmet 
olarak dönmesi 

için sağladığı 
bir dolardır. 

Kayıpların 
çokluğu 

ve oransal 
olarak yüksek 

oluşu, kamu 
kaynaklarının, 

yatırımlarının 
ve dolayısıyla 

projelerinin 
başarısını 

sorgulanır 
hale getirir. 

Sorgulanan 
başarı, hesap 

vermekteki 
güçlükleri de 
beraberinde 

taşır.
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Program yönetimi projelerin başarı hedefleri ile KPI’ları (key performance indicators – anahtar performans göster-
geleri) konusunda: 

- Başarı göstergelerinin ve KPI’ların doğru kurgulanmasını (özellikle projelerin birbirleriyle ilişkili noktalarının izini 
sürebilmek üzere KPI’lar geliştirilmesinin sağlanması),

- Başarı hedefleri KPI’ları için doğru ölçüm noktalarının belirlenmesini,

- Projelerin izlenmesi ve gerekli durumlarda değişikliklerin program seviyesinde ve bütünsel olarak yönetilmesini 
sağlar. Böylece, herhangi bir değişikliğin bir diğer projeyi nasıl etkileyeceği gözden kaçmamış ve projelerin bir-
birlerini olumsuz etkilemelerinin önüne geçilmiş olur. 

Tekrar Kanun'un kendisine dönecek olursak, program ve proje yönetiminin iyileştirilmesi, temelde daha etkin ve etki, 
çıktı ve süreç anlamında hesap verebilir program ve projelerin uygulanmasını sağlayacaktır. Proje yönetimi olgunluk 
seviyemiz arttıkça, program yönetimine duyduğumuz ihtiyaç daha belirgin hale gelmektedir. Program yönetiminin 
Türkiye’deki uygulamalarının ve kurumsal yaklaşımların henüz bebek adımları seviyesinde olduğu söylenebilir. Bir son-
raki safhada kurumların proje ve program yönetimini kurumsal yönetişim yaklaşımları içinde alma ihtiyacının doğacağı 
öngörüsüne sahibim. O noktaya geldiğimizde proje ve program yönetimi standartlarını daha çok konuşuyor olacağız. 

*İş değeri 

**PMI Pulse of the Profession Report, Beyond the Project: Sustain benefits to optimize business value, September, 2016
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Turkuaz Göllü Kızgın Çöllerin 
Soğuk Kumulları:

"Lençois Mucizesi"
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Merhaba Sevgili Dostlar,

Bugün sizleri inanılmaz bir doğa parçasını görmeye davet ediyorum. Brezil-
ya’nın Dos Lençois Maranhenses Milli Parkı’nın ‘Sand Dunes’ yani bizim de-
yişimizle kumullarına gidelim birlikte. Kuzeydoğu Brezilya’da Unesco Dünya 
Mirası Sao Luis’e yaklaşık 5 saatlik araba yolu uzaklığında küçük bir kasaba-
dan, Barreirinhas’tan gidiliyor. Barreirinhas’ta hemen hemen hiçbir şey yok. 
Kumul turizmi, üç beş restoran ve üç beş de dükkân açılmasını sağlamış o 
kadar. Dos Lençois Milli Parkı, Barreirinhas’tan 4x4’lerle iki saat uzaklıkta. 
Çalılık, ormanlık ve neredeyse yarısı sularla kaplı bir araziden gidiliyor. Yol 
o gün suların izin verdiği biçimde bulunuyor. Ama bu arazinin çok ilginç bir 
özelliği var. Çalı biçiminde bodur ağaç ve bitkilerin büyük bir çoğunluğu as-
lında yabani kaju ağacı. Çoğu kaju ağaçları gibi büyüyüp dev ağaçlar haline 
gelmemişler. Bunlar buraya özgü bodur kaju ağaçları. Rehberimizin söyle-
diğine göre Brezilya'nın kaju üretiminin yaklaşık yüzde 5’i bu bölgeden te-
min ediliyormuş. Yeri gelmişken ilk gördüğümde beni çok şaşırtan bir özel-
liği var kaju fıstığının. Elmaya benzeyen bir meyvenin ucunda oluşuyor. Bu 
meyve de yeniliyor. Ucundaki tohum da bizim bildiğimiz kaju fıstığı oluyor.

15 Şubat 2018 günü, sabah 8’de bir akşam önce varıp, yorgun argın yattığı-
mız Barreirinhas’tan ayrıldık. Yakınlardaki yemyeşil bir kurdele gibi uzanan 
nehri bir salla geçtik. İki saat boyunca sarsıla sarsıla, sulara bata çıka zorlu 
bir yolculuk yaptık. Bodur kaju ağaçları, yöreye özgü ağaçlar, çalılar ve yer 
yer neredeyse arabamızın yarı yarıya gömüldüğü sularla kaplı kumlu ara-
zide yol aldık. Sonunda uzaklarda, güneşin altında bembeyaz ışıltılarla pı-
rıldayan kumulları gördük. Çok geçmeden de o harikulade bembeyazlığın 
içinde bulduk kendimizi. Ama asıl beyaz kumların arasına yerleşmiş turkuaz 
renkli gölleri görünce şaşkın ve hayran kalakaldık. Yürüyüşe başlamak üzere 
arazi arabaları bir noktada bırakıldı. Yürüyüşe başlamadan önce yeterince 
su alınması uyarısı yapıldı. Öyle ya kızgın güneş altında üç saatlik bir yürü-
yüştü bu. Rehberimiz yürüyüşümüzün çıplak ayakla yapılacağını söyleyince 
bir kez daha şaşırdık. Kızgın kumlarda ayaklarımız yanmayacak mı? “Hayır” 
dedi rehberimiz gülerek, “Kızgın güneş altında olmasına rağmen bu kumlar 
soğuk merak etmeyin.” İnanılmazdı. Kumlar gerçekten soğuktu ve biz hiç 
rahatsız olmadan yumuşacık kumlar üzerinde çıplak ayaklarımızla harika 
bir dünyaya adımlarımızı attık. Biraz yürüdükten sonra rehberimiz eğildi, 
kumları eliyle kazdı. Yüzeyin hemen altında kumlar ıslaktı. Kumların soğuk 
olmasının nedeni bu imiş. “Ama nasıl olabilir” dedik, “Göl suları metrelerce 
aşağıda, biz ise bir kum tepesinin üstündeyiz.” Lençois’in kumları, sırları ile 
ayaklarımızın altında uzanırken biz yürüyüşümüze devam ettik. Işıltılı beyaz 
kum tepelerinin arasında turkuaz renkli göller arka arkaya güzellikleri ile 
gözlerimizi kamaştırırken, ben aşağıda göl kenarında koyu bir lekenin kıpır-

Nihal Ege
► Dünya Mirası Gezginleri Derneği
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dadığını fark ettim. Kameramın zo-
omu ile baktığımda bir kaplumba-
ğa olduğunu gördüm. Rehberimize 
gösterdim. Birden heyecanlandı ve 
kum tepesinden aşağıya doğru hız-
la kayarak kaplumbağanın olduğu 
yere indi ve onu göle girmeden ya-
kaladı. Bizi yanına çağırdı. Hepimiz 
merakla yanına gittiğimizde kap-
lumbağayı bize gösterdi. Brezilya 
Slider kaplumbağasının Lençois’e 
uyum sağlamış bir türü olduğunu 
ve çok ender görüldüğünü söyledi. 
Kabuğu ve derisi yeşil, sarı, kahve-
rengi desenli, çok değişik bir kap-
lumbağa idi. Boynunu uzatıp ağzını 
kocaman açarak onu alıkoymamızı 
protesto etti sanki. Aslında onu çok 
korkutmuş olmalıyız, bu benzersiz 
yaşam alanının yabancıları olarak. 
Bu ender görülen kaplumbağayı 
görmüş olmak beni çok mutlu etti. 
Kendimi kâşif gibi hissettim bir an. 
Fotoğraflarını çektikten sonra kap-
lumbağayı bıraktık, o da hızla tatlı 
suya dalıp gözden kayboldu.

Yürüyüşümüze devam ederken reh-
berimiz de göllerin oluşumunu ve 
bu bölgede doğanın altı aylık peri-
yotlarla gösterdiği değişimi anlatı-
yordu. Mart-eylül ayları arası bu böl-
gede yağmur sezonu imiş. Yağmur 
sezonunda kumulların çukur yerle-
rinde biriken ve giderek yükselen 
sular kristal parlaklığında, turkuaz 
renkli yüzlerce hatta bazı yıllar bin-
lerce göle dönüşürmüş. Bembeyaz 
kum tepelerinin aralarındaki göller-
le birlikte oluşturduğu manzaranın 
doyumsuz güzelliği her yıl fazlala-
şan sayıda yerli ve yabancı turisti 
buraya çekmekte imiş. Atlantik sa-
hilinde 50 km genişliğinde, 70 km 
uzunluğunda bir bant şeklinde ve 

■ gezi
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toplamda 1550 kilometrekarelik bir 
alana uzanmış plajları, mangrovela-
rı, gölleri, kendine özgü kaplumba-
ğaları, göçmen kuşları ile geniş bir 
ilgi yelpazesinde insanların ilgisini 
çeken Lençois, bir de petrol bulun-
ma şansı söz konusu olunca 1981 
yılında Milli Park ilan edilerek koru-
ma altına alınmış. 2017 yılında da 
Brezilya hükümetinin teklifi üzerine 
UNESCO tarafından Dünya Mirası 
Aday Listesi’ne alınmış.

Lençois’te göllerin sayısı ve büyük-
lüğü yağmur miktarına bağlı imiş. 
Yağmur miktarının çok fazla olduğu 
yıllarda yükselen sular göllerin bir-
birine bağlanmasına ve sayıca daha 
az ama alanı ve taşıdığı tatlı su mik-
tarı daha fazla olan göllerin oluşma-
sına neden oluyormuş. Ekim-kasım 
aylarında başlayan kurak mevsim 
göllerde su kaybına ve pek çoğu-
nun haritadan silinmesine neden 
oluyormuş. Kumullara tırmanarak 
ve yokuşları, ayaklarımız güzelim 
kumlara gömüle gömüle inerek ha-
rika bir gölün kenarına geldik. Işıl 
ışıl dibi görünen sularıyla öylece el 
değmemiş bir şekilde karşımızda 
duruyordu. Ayaklarımız yanmıyor 
olsa da tepedeki kızgın güneş teni-
mizi kızartmakla meşguldü. Rehbe-
rimizin işareti ile hatta bazılarımız 
işaretini bile beklemeden sulara 
attık kendimizi. Yağmur mevsimini 
geçeli epey olmuştu. Hatta kurak 
mevsimin sonuna yaklaşıyorduk. 
Sular belimize kadardı. Ilık sulara 
bırakıverdik güneşten yanmış be-
denlerimizi. Turumuzdaki herkes, 
çoluk çocuk bir tatlı su şenliği idi 
yaşadığımız. Ben içme sularına pek 
meraklı olduğumdan ki bu mera-
kım “Her suyun şifası ayrıdır” diyen 
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Lençois’in uzandığı Atlantik sahillerinin biraz daha güneyinde 
bir noktadan denize karışan Maranhao nehrinin, aktığı 

topraklardan getirdiği materyaller içinde en yoğun olanı yolu 
üzerindeki bir kuartz dağından getirdiği kuartz parçacıkları 

imiş. Denize karışan bu materyaller yönü sahil boyunca 
Lençois’e doğru olan bir sahil akıntısı ile Lençois sahillerine 

sürükleniyormuş. Bu sahillerde okyanus dalgaları ile 
savrulan materyallerden diğerleri daha hafif oldukları için 

akıntı ile sürüklenirken ağır olan kuartz kristalleri çökeliyor, 
dalgalarla ve rüzgârlarla da zaman içinde Lençois’in kumlarını 

oluşturuyorlarmış.
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anneannemden geliyor, içip tadına bile baktım. Şeker gibi derler ya işte tam 
da öyle, nefis tadı olan çok yumuşak içimli bir su idi. 15-20 dakika sonra yine 
rehberimizin işareti üzerine istemeyerek tatlı sulardan, bembeyaz çölümüze 
geri döndük ve yürümeye devam ettik. Yürüdükçe hemen her metrede önü-
müzdeki manzara değişiyor, her an birbirinden farklı güzellikler önümüze 
seriliyordu. Kumların üzerinde rüzgârın bıraktığı harika desenlere, değişik 
çizgilerle oluşan ilginç dokulara hayran kalırken bir an sonra başımızın üs-
tünden geçen bir kuşa takılıveriyordu gözümüz. 

Sonra içinde tatlı su balıklarının dolaştığı bir göle daha girdik. Ama yine su 
bir metre kadar yükseklikte olduğundan biraz serinleyip çıktık. Yürüyüşü-
müzün sonlarına doğru yaklaştığımız kum tepesi bugün Lençois’i ziyaret 
eden herkesin buluşma noktası idi. Biz de tepeye tırmanıp birlikte bembe-
yaz kumulların arkasında kaybolana dek güneşin batışını izledik. Sonra yine 
sarsıla zıplaya iki saatlik yolculuk ve alacakaranlık, karanlığa dönüşürken 
Barreirinhas’a varışımız.

Gerek gördüğümüz güzelliklerden gerekse güneşin etkisinden epey yorgun 
olmamıza rağmen Lençois’in sırları aklıma takılmıştı bir kere. Otelimizde inter-
net bağlantısının bulunması bir şanstı o gece. Çünkü internetin sık sık kesildiği 
bir alt yapısı varmış Barreirinhas’ın; internette yaptığım araştırma ile Lençois’in 
sır perdelerinden bazıları aralandı. Öğrendiğim her ayrıntı bu benzersiz Dünya 
parçasına duyduğum hayranlığın biraz daha artmasına neden oldu.

Neler öğrendim neler? Lençois’in uzandığı Atlantik sahillerinin biraz daha gü-
neyinde bir noktadan denize karışan Maranhao nehrinin, aktığı topraklardan 
getirdiği materyaller içinde en yoğun olanı yolu üzerindeki bir kuartz dağın-
dan getirdiği kuartz parçacıkları imiş. Denize karışan bu materyaller yönü sahil 
boyunca Lençois’e doğru olan bir sahil akıntısı ile Lençois sahillerine sürükle-
niyormuş. Bu sahillerde okyanus dalgaları ile savrulan materyallerden diğer-
leri daha hafif oldukları için akıntı ile sürüklenirken ağır olan kuartz kristalleri 
çökeliyor, dalgalarla ve rüzgârlarla da zaman içinde Lençois’in kumlarını oluş-
turuyorlarmış. Yani Lençois’in kumları kuartz kristallerinden oluşuyormuş. İşte 
bu yüzdendir ki bu harika ışıltılı beyazlığa sahipmiş. Lençois’in kumları farklı 
yapısından dolayı rüzgârla hareket ederken, kum üzerinde rüzgâr hızına da 
bağlı olarak saniyede 30 metreye varan bir hızla ve sanki su akıntısı gibi deği-
şik görüntüler yaratıyormuş. Buna şahit olamadık ne yazık ki, ama kum tane-
lerinin rüzgârda büyülü sis bulutları gibi salınarak dolaştığını gördük.

Öğrendiğim bir diğer ilginç bilgiye göre Lençois kumulları, tabanda uzanan 
bir kil yatak üzerinde bulunuyormuş. Yağmur sularını sürekli tabanda tutan 
bu kil yatak sayesinde Lençois’in kumları yüzeyin hemen altından başla-
yarak sürekli ıslak kalabiliyormuş. Yağmur mevsiminde kumlar tarafından 
emilen sular, tabandan itibaren yükseldikçe kumulların çukurlarında tur-
kuaz renkli göller yükselmeye başlıyor ve böylece anlatılamaz güzellikteki 
manzara gözler önüne seriliyormuş.
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Ne inanılmaz ve ne benzersiz bir doğa par-
çası değil mi?
Lençois’te yaşama dair öğrendiklerim de çok ilgi çeki-
ci. Benim gördüğüm Brezilya Slider kaplumbağasının 
Lençois türü olan güzel kaplumbağa, 6 aylık kurak 
mevsimi sürekli nemli olan kuartz kumlara gömülerek 
geçirirmiş. Ya balıklar?  Kurak dönemde suların tama-
men çekildiği göllerde ortadan kaybolan balıklar, 6 
ayın sonunda yağmurlar yağıp, göller yeniden ortaya 
çıktığında tekrar gölleri dolduruyormuş. Bu henüz tam 
araştırılmamış bir konu olmasına rağmen balıkların, su-
lar çekilirken yumurtladıktan sonra bir kısmının sular 
çekildiğinde kumlara karıştığı, bir kısmının ise konak-
layan göçmen kuşların beslenmesine yardım ettiği dü-
şünülmekteymiş. Yumurtalar,  ıslak kumlara gömülüp 6 
ay sonra sular yükseldiğinde yine balık olarak göllerde 
yaşamlarına devam ediyorlarmış. 3-20 cm arasında bü-
yüklükte olan 10 kadar buraya özgü balık türü bu ya-
şam döngüsüne adapte olarak buraları yurt tutmuşlar. 
Doğanın mucizesi değil de nedir ki bu?

Ertesi sabah heyecanla uyandık. Çünkü bugün de 
Lençois’in başka bir köşesine, Atlantik sahili kıyısında-

ki Atin köyü civarına gideceğiz. Yine macera tadında 
iki saatlik yolculuktan sonra Lençois’in içinde 4x4’lerle 
kum safarisi yaparak Atin’e vardık. Çok küçük bir köy 
Atin. Birkaç aileden oluşan yerli nüfusuna son yıllarda 
gelip yerleşen Lençois aşığı az sayıda yabancı katılmış. 
Okyanus rüzgârlarının hâkim olduğu ıssız bir yer. Yerli 
aileler gelen turistlere yemek yaparak, su ve içecek sa-
tarak ek gelir elde ediyorlar. Çölün iç kısımlarında ya-
şayan birkaç aile de yaşamlarını denizden balık tutarak 
sağlıyorlarmış. Çölü avuçlarının içi gibi bilen bu insanlar 
göllerdeki balıkları yemiyorlarmış. Çünkü biliyorlarmış 
ki bu doğa parçasındaki dengeler son derece hassas ve 
korunmazsa bozulabilir.

İkinci gün turumuzun sonuna doğru,  uzunluğu yakla-
şık 1 kilometreyi bulan bir göl kıyısında yüzme molası 
verdik. Burası kum tepelerinin dik yamaçları arasında S 
harfi şeklinde derin bir göl idi. Sıcak bir günün ardından 
doya doya Lençois’in tadını çıkardığımız bir zaman dili-
mi oldu. Yüzdük, daldık, kumlara tırmanıp göle atladık. 
İnanılmaz güzellikleri ve benzersizlikleri ile veda etme-
den önce sımsıkı kucaklaştık Lençois adındaki Dünya 
parçası ile. Yakında başka güzelliklere doğru yola çık-
mak üzere şimdilik hoşçakalın. ■

■ gezi
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